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Maandbrief
blijven zetten en ons hierin te
enthousiasmeren.

Verjaardagen
4 Yanoah Verheul

gr5

9 Lef Reuvers

gr6

12 Benny Blom

gr3

12 Elise de Ruiter

gr5

15 Tim Robaard

gr8

15 Maxime Speijer

gr2

17 Denniz Ҫavus

gr8

24 Joshua de Ritter

gr3

29 Noa Gruter

gr6

31 Seth Zondag

gr4

Intro…

Juf Valerie heeft haar eerste
stappen naar volledig herstel van
corona gezet en zal tot de
junivakantie achter de schermen
haar uren rustig opbouwen. Het
plan is dat juf Valerie na de
junivakantie er weer volledig zal
zijn en u haar dan weer kan
benaderen voor alle zaken. We
zijn dankbaar voor de positieve
wending in haar ziekteproces en
positieve stapjes naar herstel.
Via deze weg hartelijk dank voor
al uw tekenen van medeleven
hierin, dit werd zeer door haar
gewaardeerd!
Ook juf Heidi mag weer verdere
stappen in haar re-integratie
proces zetten. Tot de zomer zal
zij een cyclus met wekelijkse
programmeer lessen in groep 6/7
en groep 8 geven. Daarnaast zal
zij tot de zomer wekelijks de
Radixgroepen begeleiden. Ook
voor haar zijn we dankbaar dat
haar gezondheid dit toe laat.

Nieuws uit het team
Sinds woensdag 9 juni hebben
wij een gediplomeerd leescoördinator in ons midden, Juf
Margreet! Het is fijn dat zij haar
expertise en kundigheid binnen
het team en met de kinderen wil
delen om leesmotivatie binnen
De Schakel op de agenda te

Binnen onze stichting was men
in Lienden vanaf schooljaar
2022-2023 opzoek naar een
nieuwe Intern Begeleider. Juf
Sandra was al langere tijd op
zoek naar verdere doorgroei
mogelijkheden
binnen
het
onderwijs. In Lienden heten ze
haar vanaf augustus 2023 van
harte welkom voor een grotere
I.B. baan. Dat begrijpen wij heel
goed 😊! We zijn wel dankbaar
dat ze binnen de SSBB haar

1

verdere talenten wil delen. De
Schakel zal in juli 2022 dus helaas
afscheid van haar moeten
nemen. Gelukkig duurt dat nog
een jaar en mogen wij
aankomend
schooljaar
nog
heerlijk van haar in ons midden
genieten!
Op 7 juli staat
voor juf Lisa
haar laatste dag
van de
IPCcoördinator
opleiding
gepland. Zoals het er nu naar
uitziet, zullen we vanaf dat
moment
dus
ook
een
gediplomeerd IPC- coördinator in
ons midden hebben. Het
afgelopen jaar heeft zij binnen de
school haar kracht en kunde van
deze opleiding al ingezet en
gedeeld om ons naast Esther
Zwinkel van IPC te begeleiden in
de invoering van IPC. De
komende jaren zal Lisa ons
begeleiden en enthousiasmeren
om IPC binnen ons school op
kwalitatief goede wijze vorm te
blijven geven. Van harte Lisa met
deze mijlpaal!
Er zijn zoveel verschillende
mensen die voor een ander
klaarstaan voor anderen. Zij
zorgen voor anderen. Het zijn de
mensen die van betekenis zijn.
Geweldig! Soms vergeten we
onze dank te uiten aan die
mensen, die voor ons echt het
verschil maken. In deze nieuws-

brief willen we als team hier
bewust mee starten en bij stil
staan. Alle hulp vanuit thuis was
dit jaar op ontelbare momenten
aanwezig, momenten waarop u
ons allen met uw onmisbare hulp
hebt ondersteund. Hoe druk u
het ook had! Wat (in welke
frequentie dan ook) u voor de
kinderen en ons hebt gedaan en
vooral ook met de energie, liefde
en toewijding waarmee u voor
ons klaar stond, is ongelofelijk
kostbaar in onze ogen! Via deze
weg willen wij u als team dan
ook nogmaals laten weten dat
wij
dit
intens
hebben
gewaardeerd!
Daarnaast willen wij van de
gelegenheid gebruik maken u
een goede zomerperiode toe te
wensen, waarin wij u toewensen
dat u, waar dan ook, mooie
momenten…
herinneringen
samen met uw kind(eren) mag
maken.

Kanjer
Onze gezamenlijk visie die als
rode draad onder alle Kanjer
lessen ligt is: ‘Zet vanuit het
vertrouwen in jezelf en het
vertrouwen in de ander je
stappen’.
Een
prachtig
uitgangspunt om samen aan te
mogen werken!

Liederen
•
•
•

Psalm 125
Als ik aan U denk
(Herman Boon)
Zegenlied (youtube)

Inschrijven gesprek
Op dinsdag 29 juni zijn alle
ouders van de kinderen uit groep
1 t/m 6 en groep 8, die hier prijs
op stellen, van harte welkom
voor een rapportagegesprek. Of
u behoefte heeft aan dit gesprek,
laten we in deze derde ronde
altijd aan u zelf over. Het is dan
ook geen verplichting! Het kan
echter wel zijn dat u door de
leerkrachten benaderd wordt
voor een gesprek. Dan zien we u
sowieso
graag.
Deze
rapportgesprekken zullen ‘live’
op school gevoerd gaan worden.
Wij zijn zeer dankbaar dat dit

weer mogelijk zal zijn. Voor
groep 7 zullen de voorlopig V.O.
adviesgesprekken ook in deze
week plaatsvinden. Van deze
leerlingen
verwachten
wij
uiteraard alle ouders. U kunt zich
vanaf maandag 21 juni via Parro
voor
de
gesprekken-avond
inschrijven. Op de slotavond
heeft ieder de mogelijkheid om
het
team
informeel
te
ontmoeten. Verder informatie
volgt hierover in de nieuwsbrief.
Mocht u nog vragen hebben,
schroom dan niet om contact
met ons te zoeken

dag in de week heerlijk niks
moeten en zich kunnen vervelen.
Gewoon een beetje
rondlummelen. Daar wordt uw
kind creatief van. Bent u zich
daarvan bewust als uw weekenden vakantieplanning volloopt?
Voor ons was dit wel weer een
een reminder…
Tip met het oog op de zomer en
de vakantie: laat u koters ook
lekker buiten spelen en een
beetje gezonde kattenkwaad
uithalen 😉!

Motorische ontwikkeling

Op 30 juni t/m 2 juli gaan groep 7
en 8 op kamp. Juf Sandra, juf
Margreet, juf Nienke en juf
Ingeborg zullen hen hierin
begeleiden. We hopen o.a. met
elkaar te mogen genieten van
allerlei activiteiten zoals een
kanotocht, een survivalparcours
en een steptour. Het Wilgje in
Buren zal de plek zijn waar wij
overdag zullen vertoeven. De
kinderen van groep 7 en 8
worden op die dag om 9.00 uur
op school verwacht. We worden
dan om 9.45 uur uitgezwaaid
door de andere kinderen van
onze school en beginnen onze
fietstocht. Van harte welkom om
als ouders van groep 7 en 8 ons
ook om 9.45 uur ook uit te
komen zwaaien. Vrijdag 2 juli
hopen we rond 12.00 uur op de
fiets weer door de kinderen en
ouders van groep 7 en 8 welkom
geheten te worden. Uiteraard
ontvangen de kinderen en
desbetreffende ouders via Parro
nog
verdere
uitgebreide
praktische informatie.

Terugblik nascholing van
Hanneke Poot (kinderfysiotherapeut) door de onderbouw
leerkrachten.:
We begonnen de middag met de
vraag: wat heb je vroeger gedaan
bij buitenspelen? Er werden heel
veel spelletjes genoemd, zoals
stand in de mand, voetballen,
verstoppertje, stoepranden. En
ook boompje klimmen, slootje
springen, hutten bouwen,
fietsen…
En toen
stelde
Hanneke
ons een
gewetensvraag: gingen jullie ook belletje
lellen? En: mogen jullie kinderen
nu nog kattenkwaad uithalen?
Bewegen in de buitenlucht is
gezond, dat is geen nieuws. Wist
u dat elastieken goed is voor het
leren rekenen en het oefenen
van de begrippen? En dat uw
kind van samen op de wip of het
spel driebeen leert samenwerken
en overleggen?
Fantasie en abstractie komen los
als je springt. Daarom dus
touwtje springen en hinkelen!
Kortom: spel en beweging is een
voorwaarde voor ontwikkelen,
om te kunnen leren. Letterlijk
daardoor worden verbindingen
gelegd in de hersenen.
Daarbij zijn rust en slaap erg
belangrijk! Gemiddeld heeft een
kleuter (onderbouwkind) 12 à 13
uur slaap nodig. En eigenlijk één
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Kamp

Grote avond
Op donderdagavond 8 juli staat
van 18.30 uur- 21.00 uur de
slotavond
gepland.
We
hebben
als team
nagedacht over een manier,
waarop we u allen op
verantwoorde wijze toch kunnen
ontmoeten. Op deze avond kunt
u op het plein tussen 18.30-20.00

uur als gehele gezin een
enveloppe, met instructies voor
een speciale wandeltocht in de
wijk, ophalen. Op het plein start
de
tocht
uiteraard
ook.
Onderweg komt u de andere
juffen tegen. Ook kunt u bij hen
een stukje rebus vinden. Al deze
stukje vormen een zin. Op de
eindbestemming staat er, bij het
inleveren van het juiste woord,
een verrassing op u en uw
kinderen te wachten. We zien uit
naar een gezellige avond met
elkaar en hopen dat u en uw
kinderen hiervan mogen gaan
genieten!

Schoolreis
We
hebben
prachtig
nieuws!
Het
is
mogelijk
om
het
schoolreisje
op
verantwoorde wijze door te laten
gaan! Als team verheugen we
ons op dit uitstapje met groep 1
t/m 6. Verdere informatie over
het geplande schoolreisje van 1
juli ontvangt u later van de
commissie via Parro.

Wisselmoment
Op woensdag 7 juli houden wij
van 11.00-12.15 uur een
wisselmoment. Dit houdt in dat
de kinderen dit uur met de
leerkracht(en) van volgend jaar
kennismaken in het lokaal,
waarin zij volgend jaar hun plekje
mogen gaan vinden. Op deze
wijze willen wij hen de veiligheid
bieden, die zij nodig hebben om
na de zomer op een goede wijze
weer te kunnen starten. Tevens
zullen de nieuwe kinderen, die
na zomer bij ons komen, dit
moment of de hele ochtend ook
aanwezig zijn.

Afscheid groep 8
Alle leerlingen
van groep
hebben
inmiddels een
passende plek
op het Voortgezet Onderwijs

gekregen. Zoals u misschien
weet, komt de Centrale
Eindtoets als een soort ‘second
opinion’, nadat school in
februari/maart een Schooladvies
heeft doorgegeven aan de zelf
gekozen voortgezet
onderwijsschool van de
leerlingen. Dit Schooladvies
geven we op basis van het volgen
van leerlingen gedurende de hele
basisschooltijd, op het gebied
van toets resultaten, maar zeker
ook op het gebied van
werkhouding, taakaanpak,
zelfstandigheid, concentratie en
motivatie. Wij wensen de
kinderen van groep 8 Gods zegen
op de weg die zij in hun verdere
leven mogen gaan. Dat zij op hun
nieuwe plek warme mensen
mogen ontmoeten die met hen
mee willen wandelen en zij op
hun beurt hun leven mogen
verrijken. Dankjewel voor alle
mooie momenten die jullie ons
gegeven hebben! Op dinsdag 13
juli zullen wij vanaf 20.00 uur, op
een officiële afscheidsavond in
het dorpshuis, op gepaste wijze,
als team afscheid van hen
nemen.

CITO Entree
Voor groep 7 hebben wij
inmiddels ook de
uitslag van de CITO
ENTREE toets
ontvangen. Deze
uitslag wordt op 29 juni met alle
ouders besproken. Daarna
bespreken we ze met de
kinderen zelf. In gesprek met
elkaar gaan wij ook voorzichtig
kijken naar een passend
Voortgezet Onderwijsadvies.
Hierbij vormen zoals eerder
aangegeven de toetsresultaten,
maar zeker ook de werkhouding,
taakaanpak, zelfstandigheid,
concentratie en motivatie van
het kind de basis om in groep 8
te komen tot een definitief
schooladvies. In november 2021
staan de Voortgezet Onderwijs
adviesgesprekken met ouders en
kinderen gepland. Juf Sandra, juf
Margreet en juf Jannie zullen op
29 juni tijdens de voorlopig
adviesgesprekken aanwezig zijn.
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Juf Valerie en Juf Truus hebben
als I.B.-ers achter de schermen
uiteraard meegedacht in dit
weloverwogen proces.

Laatste schooldag
Inmiddels een traditie, op de
laatste schooldag 16 juli, zullen
we het schooljaar afsluiten met
een eindviering. Op het plein
mogen de kinderen per groep
genieten van een springkussen
en
opblaasstormbaan.
Als
afsluiter een traktatie in de vorm
van een ijsje, kortom we willen
dan samen feestelijk stil staan bij
de afsluiting van ons schooljaar.
Een bijzonder jaar, maar wat zijn
we dankbaar dat we het met
elkaar hebben mogen beleven!

Vakantierooster
Het is al eerder benoemd, maar
i.v.m. alle planningen weer even
alle vrije dagen van volgend jaar
op een rij.:
Studiedagen:
D AT UM
GRO E P
Vrijdag
8 1 t/m 8
oktober
Dinsdag 23 1 t/m 8
nov
Maandag 7 1 t/m 8
feb
Maandag
1 t/m 4
25 feb
Donderdag
1 t/m 8
14 april
Woensdag
1 t/m 8
25 mei
Herfstvakantie 18 oktober 2021
t/m 22 oktober
2021
Kerstvakantie 24
december
2019 t/m 7
januari 2021
Voorjaarsvaka 28 februari 2022
ntie
t/m 4 maart
2022
Pasen
15 april t/m 18
april 2022
Meivakantie
25 april 2022
t/m 6 mei 2022
Hemelvaart
26 en 27 mei
2022
Junivakantie
6 t/m 10 juni
2022
incl.
Pinksteren
Zomervakantie Start 11 juli
2022

Dag
Gymzaal
Meteren
Dinsdag

Dinsdag

Vrijdag

Vrijdag

Tijd

Groep

10.30 –
12.00
uur
12.45 –
14.15
uur
08.30 10.00
uur
10.00 –
11.30
uur

5/6

4/5
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7/8

Geboorte
Bij de familie Kiers hebben zij
afgelopen week een dochter,
Hannah, mogen ontvangen. Via
deze weg willen wij de grote
broers en hun ouders van harte
feliciteren met dit prachtige
Godswonder. We wensen hen
Zijn nabijheid en zegen op hun
weg samen!

Praktische informatie
Vanaf groep 3 gymen alle
kinderen in de gymzaal in
Meteren. Voor gym hebben zij
sportkleding en sportschoenen

voor binnen nodig. In de tabel
kunt u lezen wanneer de groep
van uw kind in de sporthal staat
ingepland voor schooljaar 20212022. Voor deze planning zijn wij
afhankelijk van de tijden die wij
toegewezen krijgen van de
gemeente.
De kinderen van groep 7/8 gaan
alle dagen op de fiets naar de
gymzaal. Op vrijdagmorgen
moeten zij dus hun fiets
meenemen. Groep 3, 4/5 en 5/6
zullen in het kader van de
verkeersveilighei
d lopend naar de
gymzaal
gaan.
Groep 3 wordt
vrijdagmorgen om 8.30 uur in de
gymzaal
i.p.v.
op
school
verwacht. In de gymzaal zal hun
dagdeel starten.
Op maandag 30 augustus zijn alle
kinderen voor de start van een
nieuw schooljaar weer van harte
welkom op De Schakel. Op deze
dag zullen wij ’s middags met alle
kinderen het jaar in het
speellokaal openen.
In de komende periode ontvangt
u
ook
onze
jaarlijkse
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activiteitenkalender
en
de
schoolgids van schooljaar 20212022. In deze kalender treft u
overzichtelijk aan, wanneer er
wat op school plaats zal vinden.
Wij kiezen ervoor de schoolgids
digitaal onder onze ouders te
verspreiden. Mocht u toch liever
een papieren versie ontvangen
kunt u dit bij ons aangeven.
I

Komende activiteiten
30-6
t/m
1-7
1-7
7-7
8-7

13-7
16-7

Kamp groep 7 en 8

Schoolreis groep 1
t/m 6
Wisselmoment
Grote
avond,
kinderen
zijn
’s
middags vanaf 12.00
uur vrij
Afscheidsavond
groep 8
Laatste
schooldag,
iedereen om 12.00
uur vrij

