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Maandbrief
Verjaardagen
Datum
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Naam
Imre
Job
Iza
Jorrit
Joël
Boaz
Gerben
Dorothea

Groep
4
4
7
7
2b
4
4
7

Intro…

en Tibo van Maren (groep 1) van
harte welkom op De Schakel. Wij
wensen hen een hele goede start
toe binnen hun groep, waarin ze
snel hun eigen plekje op onze
school mogen vinden. We zien
er naar uit om samen met hen
een hele plezierige, leerzame
schoolperiode op De Schakel te
mogen bewandelen!

Nieuws uit het team
Dankbaar mogen wij met u delen
dat juf Heidi de kerstdagen thuis
mocht verblijven. Ze heeft voor
de feestdagen te horen gekregen
dat zij ontslagen is uit het
revalidatiecentrum voor volledige opname en over mag gaan
naar dagopname binnen de Sint
Maartenskliniek in Nijmegen. Dit
houdt in dat zij ’s avonds en ’s
nachts thuis mag zijn bij haar
gezin en voor dagbehandeling
enkele dagen in de week heen en
weer zal reizen.





Nieuwe leerling
Via deze weg heten
wij Daphne van
Kuilenburg (groep 1)

Speculaasactie
Wat is er een werk verzet en wat

Liederen



zal, zoals eerder vermeld, een
open dag op De Schakel verzorgd
worden. Gasten zijn deze
morgen tussen 9.00 uur en 12.00
uur allen, uiteraard coronaproof,
van harte welkom voor een
kennismaking met De Schakel.
Mocht u in uw omgeving nog
mensen met kinderen onder de 4
jaar kennen, nodigen wij u van
harte uit deze hiervoor uit te
nodigen. Daarnaast zijn er
posters gemaakt om op te
hangen. Weet u een goede plek
hiervoor, en wilt u zorgen dat er
hier één komt te hangen. Dan
horen we dit graag! Helaas
kunnen we u door de
coronamaatregelen niet welkom
heten voor een gastles IPC in de
klas van uw kind. Het aantal zal
hiervoor helaas te groot zijn.
Deze geplande activiteit moeten
we daarom noodgedwongen
laten vervallen.

Psalm 84:1
Jezus die langs ‘t water
liep (gezang 47
Dank U dat U van mij
houdt (Opwekking Kids
82)
In
een
scheepje
(Elly&Rikkert)

Open Dag
Vertel het door!
Op woensdag
27
januari 2021
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is er een inzet vertoond tijdens
de speculaasactie. Prachtig om te
mogen bemerken! En al die inzet
en al dat werk is beloond met
een opbrengst van wel € 1600,-.
Een prachtig bedrag waar we
zeer dankbaar voor zijn en dat
door het wegvallen van twee
kledingbeurzen erg welkom was.
Via deze weg willen we een extra

dankjewel uitspreken voor de
familie Walderveen, die het
leveren van de speculaaspoppen
mogelijk heeft gemaakt.

Verkeersveiligheid
Marinus
Timmer
neemt
als
verkeerouder
van
de
Schakel
namens onze
school deel aan gemeentelijke
overleggen rondom het thema
verkeersveiligheid. In aanloop op
deze overleggen bespreekt hij
met de directie eventuele
knelpunten. Na een zeer lange
periode van overleg met de
gemeente door hem en de
directie, kunnen wij u verheugd
melden dat de stoep bij de
schommels
inmiddels
is
verbreed. De kinderen kunnen
hier nu goed gebruik van maken.
Hierdoor hoeven ze niet op de
weg te lopen en is de situatie
veiliger geworden. De groene
heg hebben zij in overleg ook
weten te behouden. Een mooi
resultaat van de samenwerking
met de gemeente!

Verkeersouder

Help jij onze kinderen nog
veiliger van en naar school? Als
VVN Verkeersouder help je jouw
kind en ál onze kinderen om
veilig op school en thuis te
komen. Kinderen leren vooral
door te dóen, zeker in het
verkeer. Als verkeersouder help
je hieraan mee door het
ontwikkelen van de verkeersvaardigheden van kinderen en
het vergroten van de verkeersveiligheid rondom school. Dit
doe je door praktische verkeersprojecten te organiseren, samen
met de school, andere ouders en
Veilig Verkeer Nederland. Als
verkeersouder neem je tevens
deel 2x per jaar, namens de
Schakel met onze andere verkeersouder Marinus Timmer,

deel aan een overleg met gemeente, politie en verkeersouders van andere scholen.
Daarnaast:
- help mee bij het praktisch
verkeersexamen
- Organiseer je één of twee
verkeersacties per jaar met
behulp van de kant en klare VVN
actiepakketten zoals de
zichtbaarheidsactie over reflectie
en fietscontrole zodat de
kinderen veilig naar school
kunnen.
Wat mag je verwachten? Als VVN
Verkeersouder zet je je eigen
talenten in. Je doet waar je goed
in bent en wat je leuk vindt en je
bepaalt zelf wat er in jouw
agenda past. We verdelen de
taken en maken het samen tot
een succes. Veilig Verkeer
Nederland ondersteunt je met
informatie, materialen en gratis
workshops. Kijk voor meer
informatie en kosteloos aanmelden op:
verkeersouders.nl/vvnverkeersouder-worden. Wanneer
u besluit verkeersouder te
worden, kunt u dit melden bij juf
Ingeborg.

Vakantierooster 2021-2022
De MR heeft het vakantierooster
2021-2022 vastgesteld. Ik
informeer u hier al zo vroeg over,
zodat u, indien nodig, hier
gebruik van kunt maken.
Herfstvakantie:
18 oktober t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie:
24 december t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie:
28 februari t/m 4 maart 2022
Meivakantie:
25 april t/m 6 mei 2022
Junivakantie:
6 t/m 10 juni 2022
Paasweekend: 14 t/m 18 april
2022 i.v.m. een studiedag
Studiedagen:
Vr 15 oktober hele dag 2021
Di 23 november hele dag 2021
Ma 7 februari hele dag 2022
Do 14 april hele dag 2022
Wo 25 mei hele dag 2022

Zendingsgeld
Van september tot december is
er door de kinderen van onze
school € 263,96 opgehaald. Dit
bedrag is ten goede komen aan
de kindertehuizen van stichting
Aroon. De kinderen hebben er
een filmpje over gezien,
aangezien lijfelijk bezoek vanuit
de organisatie door corona niet
mogelijk was. Hartelijk dank
voor uw bijdrage hieraan! Ook
de komende maanden blijven wij
sparen voor de kinderen in
Thailand!

BC
Als bestuurscommissie -belast
met de mooie taak het
waarborgen van de identiteit van
De Schakel- mogen we
terugkijken op een bijzonder
jaar. Een aantal zaken hebben
we door de Corona maatregelen
moeten annuleren of uitstellen.
Zo zijn er na januari geen
klassenbezoeken meer geweest
en is de teamavond met de
leerkrachten wederom
uitgesteld. Toch kon er (veelal
digitaal) vergaderd worden en
was er een Corona-proof thema
avond met de andere
bestuurscommissies van
Stichting Scholen met de Bijbel,
waar De Schakel onderdeel van
uitmaakt. Zo kon het onderwerp
identiteit toch voldoende
aandacht krijgen, zowel binnen
het geheel van Stichting SSBB
alsook specifiek voor De Schakel.
Er is nagedacht over het
identiteitsprofiel en er zijn
afspraken gemaakt over hoe om
te gaan met mobiliteit van
leerkrachten binnen de stichting,
de rol van de bestuurscommissie
bij sollicitatiegesprekken en de
praktische invulling daarvan.
Monique Schelling gaat de
commissie na dit schooljaar

2

verlaten. We zijn daarop op zoek
naar een nieuw commissielid
(m/v). Wie hiervoor interesse,
een tip heeft of meer wil weten
over het werk van de
bestuurscommissie, kan contact
leggen met een van de
commissieleden of met juf
Ingeborg.
Daarnaast horen we ook altijd
graag wat er bij u als ouders
/verzorgers leeft op het gebied
van de identiteit van de school.
Voor vragen of opmerkingen
kunt u ons persoonlijk
aanspreken of mailen naar
bc@cbsschakel.nl
Richard van Mersbergen,
Monique Schelling, Martine de
Ruiter, Maartje Valstar, Remy
Robaard, Wim Blom

Citotoetsen
In de maanden januari en
februari zullen wij, in de groepen
2 t/m 8, de landelijke
halfjaarlijkse
CITO
toetsen
afnemen bij de kinderen. Deze
toetsen verschaffen ons als
leerkrachten waardevolle aanvullende informatie buiten de
gebruikelijke
methodetoetsen
om. O.a. deze informatie
gebruiken wij om ons onderwijs
zo goed mogelijk op de kinderen
af te stemmen. Het is daarnaast
tegelijkertijd ook goed om te
beseffen dat de Cito-toetsen
onderstaande vaardigheden niet
toetsten. Uiteraard zullen deze
toetsen
niet
in
de
thuiswerkperiode plaatsvinden.
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Komende activiteiten
6-1
27-1

Studiedag van
leerkrachten
Open ochtend

de

