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starten en bij stil staan. Hulp bij
excursies
die
er
waren,
wekelijkse ondersteuning door
individueel met kinderen aan de
slag te gaan, de vuile was, achter
de schermen allerlei zaken
organiseren voor een onvergetelijk moment met de kinderen…. ontelbare momenten,
waarop u ons allen met uw
onmisbare hulp hebt ondersteund. En dit jaar uw zeer
bijzondere rol in het tweede deel
van het jaar het thuisonderwijs,
waarin u essentieel en bijzonder
was voor uw kind. Hoe druk u
het ook had, u heeft er voor
gekozen om deze ruimte vrij te

Intro…

Nieuws uit het team
Er zijn zo veel unieke mensen die
klaarstaan voor anderen. Zij
zorgen voor anderen, juist ook in
deze tijd. 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 nieuwsbrief willen we als
team hier opnieuw bewust mee

maken. 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 laten weten dat wij dit zeer
hebben gewaar-deerd!
Daarnaast willen wij van de
gelegenheid gebruik maken u
een goede zomerperiode toe te
wensen, waarin wij u toewensen
dat u thuis of buitenshuis vele
mooie momenten->
herinneringen samen met
uw
kinderen mag maken.
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Liederen
•
•

Er
is
een
dag
(Opwekking nr. 585)
Ik wens jou (Trinity)

Oudergesprekken

Op woensdag 1 juli en maandag
6 juli mogen wij weer met alle
ouders van groep 1 t/m 7
rapportagegesprekken houden.
We vinden het zeer bijzonder om
u op deze avonden binnen school
te mogen ontmoeten. Het is van
groot belang dat u de 1.5 meter
afstandsregel ten alle tijden in
acht houdt. Ook zal er in de hal
geen koffie en thee geschonken
worden, zoals u gewoonlijk van
ons gewend bent. Aangezien er
tijdschema’s zijn voor de
afspraken hebben wij er i.v.m. de
weersvoorspellingen
voor
gekozen de twee hoofdingangen
te gebruiken als in- en uitgangen
voor u. Voor de lokalen zullen
twee stoelen staan, waar u
plaats kunt nemen tijdens het
wachten. Op deze wijze kunnen
wij
allen
onze
verantwoordelijkheden nemen
en toch de kans benutten elkaar
‘echt’ te mogen ontmoeten. Wij

zien er zeer naar uit u welkom te
mogen heten!

Corona-lesrooster

Op
advies
van
onze
bovenschoolsdirecteur en na
overleg binnen de directie en MR
hebben wij besloten om van
dinsdag 1 september tot en met
vrijdag 18 december 2020,
gehoor te geven aan het verzoek
van de PO-raad rondom de
coronamaatregelen. De PO-Raad
adviseert schoolbestuurders en
scholen om de informatie en
richtlijnen van het RIVM en de
lokale GGD te volgen. Zij
verzoeken,
zoals
eerder
aangegeven, de scholen om
cohorten
(groepen)
op
structurele basis zo min mogelijk
te vragen om zich te verplaatsen.
Dit houdt in dat wij ons nu met
de huidige informatie verplicht
zien om tot de kerstvakantie het
continurooster
door
de
gevraagde coronamaatregelen te
blijven hanteren. Hoe de
schooltijden er dan precies uit
zullen zien voor deze periode,
zullen wij uiterlijk aanstaande
vrijdag
3
juli
met
u
communiceren. Vijf vaste ouders
zullen elke week op een vaste
dag
de
verantwoording/
supervisie
rondom
het
buitenspelen tijdens de lunch op
zich nemen. Zij krijgen hiervoor
een vrijwilligersvergoeding. Ook
zullen wij, na de zomervakantie,
de structurele hulp van vaste
ouders binnen de school voor
lezen o.i.d. weer toelaten.
Uiteraard met de in achtneming
van de 1.5 meter maatregel. Het
gebruik van de verschillende
ingangen
en
extra
hygiënemaatregelen
zal
uiteraard ook gehanteerd blijven
worden.

Wisselmoment
Op woensdag 8 juli houden wij
van 11.00 uur-12.00 uur een
wisselmoment. Dit houdt in dat
de kinderen dit uur met de

leerkracht 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.

Groep 8
Alle leerlingen
van groep
hebben
inmiddels al
een tijdje een
passende plek op het Voortgezet
Onderwijs gekregen. Zoals u
misschien weet, kwam de
Centrale Eindtoets dit jaar door
de COVID-maatregelen te
vervallen. Het Schooladvies
geven we op De Schakel 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. Ook het afscheid van
De Schakel ziet er voor groep 8
anders uit dan verwacht. Maar
uiteraard zullen we het afscheid
de komende twee weken binnen
de mogelijkheden op passende
wijze met elkaar vorm gaan
geven. Op vrijdag 10 juli zal er
speciaal voor hen in de middag
op locatie en in de avond op
school een afscheidsprogramma
op het programma staan. Op
maandag 13 juli zullen alle
kinderen mogen genieten van
hun musicalfilm en hen uiteraard
allen uitzwaaien! Wij wensen
Annelot, Annabel, Yuna, Isabella
en Lucas 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 hun
leven mogen verrijken.
Dankjewel voor alle mooie
momenten die jullie ons gegeven
hebben!
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Schoolreisdag

Maandag 13 juli aanstaande zal,
zoals eerder aangegeven, onze
alternatieve schoolreis voor
groep 1 t/m 8 plaatsvinden. De
uitjes zoals gepland konden
helaas door het coronavirus hun
doorgang niet vinden, maar als
Mozes niet naar de berg komt….
We hebben als team een
alternatief plan uitgewerkt,
waarmee we hopen dat de
kinderen een onvergetelijke dag
mogen beleven. Onder andere
zal er door Valkerij Culemborg
een roofvogel demonstratie,
verzorgd worden, een foodtruck
zal zorgen voor de lunch en de
kinderen mogen gaan genieten
van verschillende opblaasspelen
op het plein. In een aparte brief
zal u hierover nog uitgebreider
worden geïnformeerd.

Schoolplan-Jaarplan

Elke vier jaar wordt er door een
basisschool een persoonlijk
schoolplan geschreven. Hierin
beschrijft de school wat de
speerpunten in de komende vier
jaar zullen zijn. Het schoolplan is
in 2019 tot stand gekomen door
de input van data zoals o.a.
enquêtes van ouders/kinderen/
leerkrachten, leerlinggegevens,
het inspectierapport, etc. De
visie en missie van de school is
het vertrekpunt geweest voor dit
plan. In het volgende filmpje ziet
u een visualisatie van dit plan.
https://youtu.be/_QBzlbAt878
De plannen uit het schoolplan
worden over vier jaar verdeeld in
zo geheten jaarplannen. Ons
huidige schoolplan bestrijkt de
periode 2019-2023. Zeker ook dit

bijzondere jaar hebben wij hard
en bewust met grote liefde voor
de kinderen gewerkt, mede
a.d.h.v. het jaarplan 2019-2020.
Door de impact van het
coronavirus hebben we hierin, in
overleg met de MR, keuzes
gemaakt. We hebben als team
samen ondanks alles mooie
ontwikkelingen
mogen
doormaken. De eindevaluatie
van het jaarplan is inmiddels
besproken binnen de MR. Mocht
u hier inzage in willen hebben,
kunt u bij hen terecht. Ook het
nieuwe jaarplan 2020-2021 is
aan de MR voorgelegd. Aspecten
die in dit jaarplan o.a. naar voren
komen zijn:
-Implementatie
International
Primary Curriculum (IPC)
-Kanjermethode
-Spelend leren (OGO) en borging
en uitbreiding van de observaties
tools
-Effectieve Directe Instructie
(EDI)
-Ontwikkelingen en visievorming
van ICT binnen de Schakel
-Implementatie schrijfmethode
Klinkers in groep 4/5
-Klaarwerk groep 3 t/m 8
-Eigenaarschap van het kind
Na de zomervakantie zullen wij
dit plan uiteraard ook met u
delen.

OC
De OC neemt dit
jaar afscheid van 4
moeders
die
jarenlang hebben
klaar
gestaan
binnen de OC van De Schakel.
Silvia (voorzitter), Bertie, Ariëlle
en Diane, jullie hulp was op
menige momenten onmisbaar!
Een woord warm van grote dank
via deze weg is dan ook met
recht op zijn plek. Het is mooi om
te weten, dat we jullie altijd
mogen bellen bij vragen.
Emmy
heeft
als
nieuwe
voorzitter het stokje van Silvia dit
jaar al overgenomen. Samen met
Marjolein, Renate, Bianca, Sacha
en de nieuwe OC-leden Magda
en Krista zullen zij het werk
voorzetten. Hier zijn we hen zeer

dankbaar voor! Heeft u ook zin
of ziet u het als uw taak om
samen met deze dames te
ondersteunen bij activiteiten
binnen school? Schroomt u dan
niet contact te zoeken met
Emmy (moeder van Gerben
groep 3) of één van de
leerkrachten.

MR
De rol van de MR was
dit jaar een zeer
bijzondere door de
COVID-maatregelen die ook de
scholen allen moesten en
moeten volgen. In overleg met
het team en directie is hier
samen vorm aangegeven. MRvergaderingen via teams waren
hier o.a. een onderdeel van.
Daarnaast liepen de lopende
zaken zoals o.a. de formatie,
sollicitatieprocedure en bewaken
van de jaarplannen ‘gewoon’
door. Kortom een bewogen jaar,
waarin opnieuw veel werk is
verzet. Door de langdurige ziekte
van juf Ageeth is er besloten om
voor de periode na de
zomervakantie vaste vervanging
te zoeken voor haar plek binnen
de MR en GMR. Juf Heidi zal juf
Ageeth vervangen binnen de MR
en juf Sandra binnen de GMR. Op
deze wijze kunnen wij als Schakel
ook binnen de SSBB op juiste
wijze blijven meedenken.

Praktisch 2020-2021
Vanaf groep 3 gymmen alle
kinderen in de gymzaal in
Meteren. Voor gym hebben zij
sportkleding en sportschoenen
voor binnen nodig. In de
schoolgids kunt u lezen wanneer
de groep van uw kind in de
sporthal staat ingepland voor
schooljaar 2020-2021. Voor deze
planning zijn wij afhankelijk van
de tijden die wij toegewezen
krijgen van de gemeente.
De kinderen van groep 6/7 en
groep 8 gaan op de fiets naar de
gymzaal. Groep 2/3 en 4/5 zullen
in
het
kader
van
de
verkeersveiligheid lopend naar
de gymzaal gaan.
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Op dinsdag 1 september 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.
U bent deze dag, bij droog weer
na schooltijd, eenmalig allen van
harte welkom op het plein op de
startreceptie (op 1.5 meter
afstand van elkaar) om elkaar na
een lange zomerperiode weer te
ontmoeten. Zet u 1 september
2019 alvast op uw kalender?
In de komende periode ontvangt
u
ook
onze
jaarlijkse
activiteitenkalender
en
de
schoolgids van schooljaar 20202021. 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 papierenversie ontvangen
kunt u dit bij ons aangeven.

Komende activiteiten
1 en
6 juli

8 juli
10 juli
13 juli

13
t/m
17 juli
17 juli

1-9

Rapportageavonden
groep 1 t/m 7
verplicht en groep 8
naar wens
Wisselmoment
Afscheidsmiddag en
avond voor groep 8
Schoolreisdag
en
musicalfilm
&uitzwaaienmoment
groep 8
Sportweek op het
plein
Jaarsluiting groep 1
t/m 8, alle kinderen
zijn om 12.00 uur vrij
Start schooljaar en
receptie ter opening
van het schooljaar na
schooltijd

Bijlage
-brief logopedie
-brief schoolreis

