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Verjaardagen  
 

Datum        Naam           Groep 
 9       Iza van de Water           8  
11     Tibo van Maren              1b  
15     Jorrit Kaasjager               8  
17     Joël van den Bogaard    3   
18     Boaz Slob                         5b  
19     Gerben Kant                    5a  
28     Dorothea Simonsz          8 

Intro… 

-2022- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe leerling 
Via deze weg heten 
wij Thijmen van 
Ooijen (groep 1), 
Linne van Loon 

(groep 1), Mitch de Bruin (groep 
1) en Zoë de Jongh (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 

Wij zijn als team zeer dankbaar 
dat onze deuren gisteren voor de 
kinderen geopend mochten 
worden. Wat was het fijn om 
weer fysieke wijze gestalte te 
mogen geven aan het onderwijs, 
na een periode van broodnodige 
heerlijke ontkoppeling in deze 
intensieve tijd. Hoe wij  dat als 
team gedaan hebben? Door 
lekkere wandelingen met 
vrienden in de buitenlucht 
gemaakt te hebben, een potje 
Catan gespeeld te hebben met 
ons gezin, ons ondergedompeld 
te hebben in een boek, nieuwe 
recepten uitgeprobeerd te 
hebben in de keuken, lekker lang 
in de pyjama rond gehobbeld te 
hebben en noemt u het maar op. 
Ieder op zijn of haar geheel eigen 
wijze! Ontkoppelen-> opgaan in 
een activiteit buiten het werk om 
op zo’n manier dat de tijd vliegt. 
Even alleen maar bezig zijn in het 
hier en nu. We gunnen ook u 
met heel ons hart dat dit op zijn 
tijd lukt! En nu mogen wij er 
weer zijn met elkaar, klaarstaan 
voor uw kinderen. Als team 
samen fysiek aan de slag met 
Great Teaching (IPC). Een grote 
zegen, die we de afgelopen twee 
jaar nog intenser zijn gaan 
waarderen! Zijn onze gedachten 
hoe we in deze complexe tijd les 
kunnen geven, als o.a. de 
leerkrachten thuis moeten 
blijven en we weinig tot geen 
invallers kunnen vinden weg? 
Nee, maar vol passie en 

werkvreugde mogen we weten 
dat Hij ons hierin draagt. We 
mogen onthouden dat onze baan 

de droom 
is van de 
werkloze, 
onze 
glimlach 
de droom 

van de depressieve medemens 
en onze gezondheid de droom is 
van de zieke. Mooie dingen 
gebeuren als we, met vallen en 
opstaan, elke dag opnieuw 
proberen met een dankbare blik  
gedragen door Hem de wereld in 
proberen te kijken! 
 
Dankbaarheid: We mogen 
heugelijk nieuws omtrent Juf 
Heidi met u delen. Zij is sinds 
heden voor 50% hersteld 
gemerkt en is op dinsdagmiddag 
binnen groep 3 en op 
vrijdagmorgen in groep 4/5 te 
vinden. De komende weken zal 
er gewerkt worden aan de 
uitbreiding hiervan. Het is zeer 
heerlijk om te horen dat zij 
aangeeft zeer te genieten van de 
klassen en uw kinderen! 
 
Tevens kunnen we u verheugd 
melden dat juf Willemijn, met 
hoge waarschijnlijkheid, vandaag 
haar tweede periode van haar 
gymopleiding kan afsluiten. Dit 
houdt in dat zij daarna mag 
starten met de laatste derde fase 
van haar tweejarige 
gymopleiding. In deze coronatijd 
een extra knappe prestatie naast 
je baan.  
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Binnen het team is afgelopen 
week de sollicitatieprocedure 
voor de vacature  MT-lid 
onderbouw opgestart. Wij hopen 
u uiterlijk na de 
voorjaarsvakantie te kunnen 
aangeven wie deze rol, met haar 
talenten, binnen onze school zal 
gaan vervullen. Wij zien er als MT 
zeer naar uit weer een teamlid 
onderbouw in ons MT welkom te 
mogen gaan heten. Uiteraard is 
Zijn wijsheid en nabijheid voor 
ons ook in dit proces van 
onmisbare waarde. 

 

Liederen 
  

• Dikke vrienden (Herman 
Boon) 

• Jezus, ik wil heel dicht 
bij U komen (Opw 502) 

• Hou je aan de regels 
(Opw kids) 
Een parel in Gods hand 
(Elly en Rikkert) 
 

Helaas geen Open Dag 
Geeft u De Schakel door! 

Op woensdag 26 januari 2022 
stond onze Open Dag op De 
Schakel gepland. Helaas zien wij 
geen mogelijkheid deze in de 
huidige omstandigheden 
doorgang te laten vinden. Mocht 
u in uw omgeving nog mensen 
met kinderen onder de 4 jaar 
kennen, nodigen wij u van harte 
uit deze voor een persoonlijk 
kennismakingsmoment met 
onze  school uit te nodigen. Het 
enige wat zij hiervoor hoeven te 
doen is contact met de school te 
zoeken en samen een datum en 
tijd af te spreken. Zij kunnen 
bellen of mailen naar 
directie@cbsschakel.nl . Zou u 
ons op deze wijze willen helpen 
om De Schakel in deze 
bijzondere tijd onder de 
aandacht te brengen. Hartelijk 
dank hiervoor!  
 

Op woensdag 26 januari 2022 
staat naast de Open Dag ook een 
ouder (volwassene) en kind 
Kanjerles gepland . Twee jaar 
geleden bent u of een dierbare 
tevens in de gelegenheid gesteld 
om deel te nemen aan een 
Kanjerles. Velen van u vonden 

het erg leuk om hierbij aanwezig 
te zijn. Op deze wijze willen wij u 
normaliter een kijkje geven in de 
klas van uw kind. De ouder en 
kind les zal dit jaar helaas, door 
alle corona maatregelen, niet 
gehouden kunnen worden. 
Kortom we moeten deze 
activiteit als school helaas 
annuleren.   
 

Onderbouw 
In de onderbouw is men gestart 
met een nieuw thema ‘Onze 

wereld’! 
Groep 0/1 
duikt in de 
wereld van 
de vissen. In 
de klas 

kunnen de kinderen spelen in 
een ingericht aquarium, de 
watertafel heeft uiteraard ook 
zijn intrek genomen en in de lees 
en bouwhoek is dit thema 
uiteraard voor de kinderen 
rijkelijk terug te vinden. Zag ik 
dat nou goed? Trof ik de juf nou 
net in haar zwemkleding aan 
voor een duikles?  
Groep 1/2 werkt over hun zelf 
gekozen wilde dieren. In de klas 
is er een heus spoor van 
pootafdrukken terug te vinden 
die naar de observatiehut in de 
jungle lijdt.  Hmmm… van wie 
zouden die zijn? De kinderen 
hebben hun brandende vragen 
gevormd over de leeuwen, 
krokodillen, apen en tijgers. De 
komende weken gaan ze samen 
op weg om hier antwoorden op 
te vinden. Ook in de andere 
hoeken zie je het thema terug. Er 
is bijvoorbeeld een zandtafel 
gevuld met wilde dieren te 
vinden. In de inrichting van groep 
3 speelt het thema ‘De aarde, 
onze planeet!’ de hoofdrol. 
Aardrijkskundige woorden, 
namen en kenmerken zullen 
spelenderwijs ontdekt en geleerd 
worden. Hmmm… en wat voor 
scala geluiden zijn er allemaal te 
ontdekken op onze planeet? 
U hoort het al op o.a. 
spelenderwijze zullen de 
kinderen de komende weken 
geheel ondergedompeld worden 
in het nieuwe thema.  

Great learning, Great teaching, 
Great Fun!! 
Leuk om te melden is dat we in 
december ook nog een fors 
bedrag hebben mogen en 
kunnen investeren in ons 
ontwikkelingsmateriaal. Op deze 
wijze is ons aanbod ook hierin 
weer geheel compleet. 

 

IPC 
Van 10 t/m 23 febr. werken wij 
met groep 4 t/m 6 tijdens IPC 
over het thema ‘Jong en oud’. 
Groep 7 en 8 gaan aan de slag 
met het thema ‘Zo zien zij de 
wereld’. Brede thema’s waarin 
elke groep opnieuw zijn eigen 
diepgang zoekt. Een externe 
vakdocent komt de groepen in 
deze periode tijdens de 
gymlessen d.m.v. dit onderwerp 
uitdagen. De collega’s zullen u in 
deze periode ook hierover 
uiteraard, via Parro, weer op de 
hoogte houden. Op deze wijze 
kunt u hier, ondanks dat u nog 
niet zonder afspraak in school 
kan komen, toch een beetje van 
meegenieten! 
 

Zendingsgeld 
  

Van september tot december is 
er door de kinderen van onze 
school € 425,- euro opgehaald. 

Dit bedrag is 
ten goede 
komen aan 
de 
kindertehuiz
en van 

stichting Aroon. Op dit moment 
is men bezig om naast het 
kindertehuis een Christelijke 
kleuterschool op te starten die 
ook voor externe kinderen 
toegankelijk zal worden. Hartelijk 
dank voor uw bijdrage hieraan! 
Ook de komende maanden 
blijven wij sparen voor de 
kinderen in Thailand!  
 

Verduurzaming gebouw 
  

Zoals eerder aangegeven 
ondergaat ons schoolgebouw 
een verduurzamingsslag. In de 
vakantie zijn er lichtsensoren in 
alle lokalen aangebracht. In de 
week van 27 januari t/m 11 
februari in elk lokaal nieuwe  
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luchtventilatiesystemen, 
waardoor de luchtkwaliteit in alle 
lokalen optimaal moet worden. 
Een kans die we door een 
subsidie van de gemeente met 
beide handen aanpakken. Wat 
houdt dat voor uw kind in? Alle 
lokalen moeten, als ze aan de 

beurt zijn, 
eind 
januari / 
begin 
februari 
 3 dagen 

vrijgemaakt worden. Wij kiezen 
ervoor de kinderen binnen De 
Schakel te huisvesten. Deze 
dagen zullen de kinderen van 
groep 5 t/m 8 om de beurt met 
hun klas hun intrek in de 
bibliotheek (leeg lokaal) nemen. 
De groepen 1 t/m 3 zullen deze 
dagen om de beurt  met hun klas 
intrek in het speellokaal nemen. 
Op deze wijze kunnen wij binnen 
de gegeven omstandigheden in 
onze ogen de rust bieden die 
nodig is om het onderwijs op 
goede wijze zijn doorgang te 
laten vinden. In de week van 10 
t/m 14 januari zullen de ketels in 
ons stookhok vervangen worden 
door warmwater-pompen. We 
zullen in deze week de lokalen 
warmen met de airco’s. Een 
extra laagje meegeven op deze 
dagen zou fijn zijn. Mocht het 
nodig zijn heeft uw kind het in 
ieder geval niet koud, is het niet 
nodig is een vest of trui makkelijk 
uit te trekken. 
Ondertussen heeft de 
winterschilder in de 
kerstvakantie ook het één en 
ander weer netjes bijgewerkt. 
Kortom op deze wijze hopen we 
een goede en prettige 
werkruimte voor alle kinderen en 
betrokkenen te realiseren. 

Opvang lunchpauze 
 

Als school voelen wij ons 
gezegend dat wij structureel een 
groep ouders hebben die elke 
week trouw de kinderen 
begeleiden bij het half uur dat zij 
tussen de middag buiten spelen. 
De kinderen hebben zo te maken 
met vaste gezichten wat de rust 
en structuur ten goede komt. 
Hartelijk dank hiervoor! Dit alles 
maakt het mede mogelijk dat de 
leerkrachten een kort moment 
hebben om zelf te eten, nog wat 
klaar te leggen en zich weer op 
te laden voor het middagdeel. 
Op vrijdagmiddag worden de 
kinderen van groep 1 t/m 4 om 
12.30 uur, zoals afgesproken, 
ook opgehaald bij de deur van 
hun lokaal. Op dat moment 
lopen er ook kinderen van groep 
5 t/m 8 buiten i.v.m. hun 
pauzemoment. Wij willen u op 
deze dag vragen het plein te 
verlaten, als u uw jongere 
kinderen in de armen heeft 
gesloten. Dit zou de 
overblijfkracht van de vrijdag 
zeer helpen om het overzicht te 
bewaren op de oudere kinderen. 
Via deze weg alvast hartelijk 
dank hiervoor! 
 

Citotoetsen 

In januari en begin februari 
zullen wij, in de groepen 3 t/m 8, 
de landelijke halfjaarlijkse CITO 
toetsen afnemen bij de kinderen. 
Deze toetsen verschaffen ons als 
leerkrachten waardevolle aanvul-
lende 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 (zie afbeelding). 
Uiteraard zullen deze toetsen 
niet in de thuiswerkperiode 
plaatsvinden. In groep 1 nemen 
wij geen toetsen af, tenzij het 
een leerling betreft die met het 
programma van groep 2 
meedoet en versneld door zou 
kunnen naar groep 3 of dat de 
ontwikkeling van het kind hier 
om andere redenen naar vraagt. 
In tegenstelling tot vorige jaren 
nemen wij  midden groep 2 de 
toets Beginnende Geletterdheid  
van CITO alleen af bij de kinderen 
die uitvallen bij de 
Risicoscreening. In maart nemen 
we de Risicoscreening af bij alle 
groep 2 leerlingen. 
 

Komende activiteiten 
  

10-1 Maandviering Jan 

10-1 Theater spraakwater 
groep 3 en 4/5  

13-1 Maandviering 
februari 

 


