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Maandbrief
Verjaardagen
5 Mika Kerkhof

gr4

5 Judah Timmer

gr2

10 Daphne Pellegrom gr8
21 Joshua de Vor

gr7

23 Ryan Cerff

gr2

23 Xavi Olthoff

gr5

27 Emily Kerkmeester gr8
27 Laura Schelling

gr7

Intro…

vinden. We zien er naar uit om
samen met hen een hele
plezierige, leerzame schoolperiode op De Schakel te mogen
bewandelen!

Afscheid
In groep 4/5 volgt Hizkia Jansen
op
dit
moment
volledig
thuisonderwijs. Uiteraard missen
we Hizkia in ons midden. We
hopen voor na de zomervakantie
een nieuwe en passende plek
binnen een speciale vorm van
onderwijs voor hem te vinden.
Wij blijven hem in ons hart
meedragen en wensen hem
Gods nabijheid op zijn weg.

Nieuws uit het team
Juf Heidi haar eerste kleine
stappen binnen de school op ICT
gebied, wat betreft haar reintegratie, zijn goed verlopen.
Hier zijn wij met haar dankbaar
voor. De komende periode zal zij
binnen verschillende groepen zo
af en toe eens een uurtje
meedraaien als ondersteuning.

Nieuwe leerling
Via deze weg heten
wij Aimee Verheul
(groep 1), Liz van
Doesburg (groep 1)
en Mayson van Bruggen (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

Zoals u heeft kunnen lezen, is juf
Valerie (onze I.B.-er) tijdens het
Pinksterweekend opgenomen in
het ziekenhuis. We wensen haar
Gods nabijheid in haar herstel en
nemen haar en haar gezin mee in
onze gedachten en/of gebeden.
Juf Valerie haar taken zullen,
zolang als nodig, overgenomen
worden door juf Sandra en juf
Truus. In groep 8 zal juf Gerda
hierdoor, op donderdag, juf
Sandra vervangen. Op de
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donderdagen is juf Sandra daardoor vrijgesteld van groep 8. Dit
om de I.B.-taken op zich te
kunnen nemen. Juf Truus zal 4
uur per week op wisselende
dagen werkzaam zijn. We zijn
dankbaar dat deze vervanging
door een gezamenlijke teamspirit gedragen en ingevuld kan
worden. Dit zodat wij goed
onderwijs binnen de school
kunnen blijven bieden, ondanks
de ontstane omstandigheden
rondom juf Valerie.

Juf Ageeth zal in juni haar 25jarig onderwijsjubileum bereiken. Ondanks haar omstandigheden, willen we haar via deze
weg van harte feliciteren met
deze mijlpaal. Uiteraard zullen
wij haar op gepaste wijze in het
zonnetje zetten.
Daarnaast kunnen we u verheugd melden dat juf Elsa na de
zomervakantie
een
vaste
aanstelling binnen ons team zal
ontvangen. De afgelopen twee
schooljaren is zij, zoals u weet, al
met volle tevredenheid als
vervanger binnen ons team
werkzaam geweest. We zijn
dankbaar dat zij op deze wijze als
waardevolle aanvulling binnen
ons team verbonden kan en wil
blijven. We wensen haar toe dat
zij in Gods nabijheid met vreugde
en passie, met grote liefde voor

het kind, haar talenten en
kwaliteiten mag blijven delen. Juf
Elsa ook via deze weg van harte
gefeliciteerd!
Afgelopen week heeft u allen de
formatieplannen voor 2021-2022
ontvangen. Omdat spontaan
‘live’ contact toch minder
makkelijk gaat, hebben wij 15
ouders schriftelijk om feedback
op de plannen gevraagd. Het is
fijn om op deze wijze toch uw
kijk op… te mogen ervaren.
Hartelijk dank hiervoor!

Liederen
•
•
•

Lied
van
de
vis
(Opwekking Kids 137)
Psalm 125
Als ik aan U denk
(Herman Boon)

OC
Dit schooljaar 2020 – 2021 is een
jaar anders dan de voorgaande
jaren. Achter de schermen is de
Oudercommissie toch bezig
geweest om er voor de kinderen,
ondanks de geldende
beperkingen, toch een leuk jaar
van te maken. Denk aan de
Sinterklaas met de gezellige
momenten in de klas, de
speculaaspoppenactie, broodje
hamburger eten bij de Familie
Van der Koppel, juffendag op de
boerderij; zo leuk allemaal!
Ook een klein presentje op zijn
tijd hoort erbij, bijvoorbeeld een
kwartet met kerst en een
broodhaantje bij Pasen. Als
afsluiter van dit schooljaar, dit
jaar op vrijdagochtend 16 juli,
willen we daar een beetje een
feestje van maken met een
springkussen en een ijsje.
Als u denkt: wat een leuke
activiteiten worden er voor de
kinderen georganiseerd, daar wil
ik wel bij helpen! Spreek dan
gerust een van de
oudercommissie leden of
Ingeborg aan. Op de website
vindt u de namen van de OCleden. Ieder straks een fijne
zomervakantie toegewenst!

Kanjermethode
Na de Corona-thuiswerk-periode
hebben
we
extra
tijd

geïnvesteerd in het sociaalemotioneel welbevinden van de
kinderen en de groepsvorming
met
behulp
van
de
Kanjermethode.
Vraagt u zich af…
hoe zit het ook
alweer met die
Kanjerpetten en dieren? Dan kunt u op de site:
www.kanjertraining.nl een kort
informatief filmpje bekijken.
Op de teamvergadering van 27
mei 2021 zullen alle leerkrachten
de gelegenheid krijgen om de
docenten-vragenlijst in KanVAS
(ons leerlingvolgsysteem op
sociaal-emotioneel gebied) in te
vullen. De leerlingen van groep
5-7 zullen zich daarna buigen
over
de
digitale
leerlingvragenlijst.
Bovendien
vullen de kinderen van groep 4-7
een sociogram in om per groep
de onderlinge verhoudingen in
kaart te brengen. Deze gebruiken
wij dan o.a. als beginsituatie met
betrekking
tot
volgend
schooljaar, omdat we zodoende
een nog breder beeld hebben
over welke kinderen een extra
klik hebben (vrienden zijn) en
welke klasgenoten goed met
elkaar
kunnen
samenwerken. De uitslagen van alle
vragenlijsten worden geanalyseerd en besproken tijdens de
groepsbesprekingen in juni. Bij
aspecten die opvallen en
aandacht behoeven worden er
interventies ondernomen op
leerling- en/of klassen-niveau om
een veilig pedagogisch klimaat te
kunnen blijven waarborgen.
Indien dit van toepassing is op
uw zoon en/of dochter wordt u
daar uiteraard altijd door de
leerkracht van uw kind over
geïnformeerd.

Mocht u vragen hebben over ons
Kanjerbeleid, dan bent u van
harte uitgenodigd om deze te
stellen.
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Op maandag 21 juni, in de
junivakantie van de kinderen,
zullen wij als team onder
begeleiding van een externe een
Kanjerstudiedag met elkaar
volgen. Dit
om o.a. zo de
kwaliteit van de Kanjermethode
binnen onze school te blijven
waarborgen.

BC
"Aan het einde van het seizoen
hebben zich enkele wijzigingen in
de
samenstelling
van
de
bestuurscommissie voorgedaan.
We hebben afscheid genomen
van Monique Schelling en
Martine de Ruiter en Caroline
Hemert-Blom is toegetreden tot
de bestuurscommissie.
We bedanken Monique en
Martine hartelijk voor al hun
werk voor en betrokkenheid bij
de bestuurscommissie van De
Schakel. We zijn dankbaar en blij
dat Caroline plaats heeft
genomen
in
de
bestuurscommissie. We wensen
Caroline veel wijsheid en God's
zegen bij het invullen van haar
taken
voor
de
bestuurscommissie.
Hieronder vindt u een korte
introductie van Caroline.:
Sinds April j.l. ben ik toegetreden
tot de bestuurscommissie en aan
mij de taak om me kort voor te
stellen. Ik ben Caroline van
Hemert – Blom, 33 jaar, woonachtig in Geldermalsen en, zoals
de meesten van jullie zullen
weten, de moeder van Noa
(groep 6) en Sarah (groep 3.)
Wij zijn al een kleine 6 jaar aan
de Schakel verbonden en zowel
wij als ouders als onze meiden
voelen ons in Woord en daad
verbonden met de school. Toen
mij gevraagd werd om me in te
zetten voor de bestuurscommissie, hoefde ik daar niet lang over
na te denken. Het lijkt me erg
mooi om inhoudelijk wat voor de
school te betekenen en ga me
met veel enthousiasme inzetten.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik het
graag!
Vriendelijke groet,
Caroline (Hemert-Blom)

Groente- en fruit

IPC

Na de meivakantie hebben wij
onze 3 groente- en fruitdagen
uitgebreid naar 5. Binnen de
klassen merken we, dat u hier als
ouders echt uw bijdrage aan
doet en dat waarderen we dan
ook zeer. Zeker als uw
persoonlijke visie afwijkt t.o.v.
ons verzoek en u toch hier de
zorg voordraagt.

De komende periode werken de
groepen weer aan verschillende
units van IPC. Groep 3 t/m 5
werkt, zoals u misschien al weet,
over
de
unit
‘Vakantie’.
Vakanties zijn speciale dagen als
we even rust nemen van school
of werk. Vakanties vroeger
waren heel anders dan de
vakanties van tegenwoordig.
Tegenwoordig
bestaat
de
mogelijkheid om naar alle delen
van de wereld en zelfs naar de
ruimte te reizen. Wie weet waar
we in de toekomst op vakantie
gaan? Elke unit kent specifieke
doelstellingen gebaseerd op de
leerdoelen voor een of meer van
de vakken. Tijdens deze unit
richt de leerkracht zich op de
deelgebieden aardrijkskunde, geschiedenis, kunstzinnige vorming, ICT, mens en samenleving
en internationaal.

In het verleden hebben we
meegedaan
aan
schoolfruit
projecten. De vrijheid om als
ouder dan te kiezen wat uw kind
aan groente en fruit tot zich nam
was er dan niet. Dat is de reden
dat we hier nu bewust niet
opnieuw voor gekozen hebben.
Als school hebben wij het
verzoek aan u gedaan om alle 5
dagen groente en fruit mee te
geven om 10 uur. De vrijheid om
als ouder daar dan alle dagen zelf
de invulling aan te geven, vinden
wij in deze situatie, dan ook van
groot belang. Het is tenslotte uw
kind. U weet als ervaringsdeskundige en eindverantwoordelijke welke keuze voor uw kind
hierin het beste past. We willen
dan ook nogmaals aangeven dat
uw kind (indien u dat nodig en/of
belangrijk acht) naast fruit of
groente om 10.00 uur uiteraard
ook andere gezonde aanvullingen bijvoorbeeld in de vorm
van een extra hartige boterham,
gekookt ei, noten, rozijnen,
hartige rijstwafel o.i.d. mee kunt
geven. Voor sommige kinderen is
alleen fruit of groente niet
passend of voldoende i.v.m. hun
lichamelijke ontwikkeling. Ook
hierin vinden wij het aan de
ouder om tot een juiste gezonde
aanvullende keuze te komen.
Nogmaals via deze weg namens
het team hartelijk dank voor uw
onmisbare ondersteuning van
ons gedane verzoek.

Groep 6-7 werkt de komende
periode over de unit Luchthaven
Elke dag gaan miljoenen mensen
de lucht in om een reis met een
vliegtuig te maken. Vliegreizen
verbinden mensen over de hele
wereld. Tijdens deze unit zullen
zij zich richten op de vakken
aardrijkskunde,
kunstzinnige
vorming, ICT, techniek, mens en
samenleving, en internationaal.
Groep 8 verweeft zijn IPC-thema
en doelen met het aankomende
afscheid van de basisschool.
Hierin zal er ruimte zijn voor de
voorbereidingen
van
de
afscheidsavond en de stap naar
het voortgezet onderwijs. Hun
wereld wordt met deze stap
letterlijk groter. Daarmee zal er
ook een ander beroep gedaan
worden op de kinderen. Een
gezonde stap in hun ontwikkeling, maar wat zullen wij ze
t.z.t. gaan missen. Nog even
extra genieten van deze kanjers
dan maar…

Inspectie
In de periode tot de zomervakantie voert de onderwijsinspectie
een nieuw themaonderzoek uit
met de titel ‘ Gevolgen coronacrisis voor het po’ . Hierin gaan
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zij wederom met besturen en
scholen in gesprek over hun
beeld van deze gevolgen en de
mogelijke maatregelen die zij
hierbij passend achten. Dit
onderzoek heeft geen directe
relatie met het Nationaal
Programma Onderwijs.
De inspectie heeft het voornemen om dit onderzoek in mei,
juni en juli uit te voeren en
hebben daarvoor besturen en
scholen opgenomen in een
steekproef. Bij SSBB betreft dit
onze basisschool De Schakel. Het
onderzoek zal, op donderdag 17
juni plaatsvinden. Het onderzoek
bestaat o.a. uit een aantal
gesprekken met bestuur, schoolleiding/intern begeleider en een
aantal leraren.
Daarnaast zal er aan de
leerlingen van groep 7 en 8
gevraagd worden om anoniem
een digitale leerlingenvragenlijst
in te vullen.

CMK Subsidie
Op dit moment hebben wij de
aanvraag voor een CMK subsidie
ingediend. CMK staat voor
cultuureducatie met kwaliteit .
Wij zullen de CMK subsidie (mits
toegekend) uitzetten om cultuureducatie binnen ons onderwijsaanbod, o.a. tijdens IPC, verder
te verweven en te verstevigen.
Op deze wijze willen wij
duurzaam de kwaliteit van onze
cultuureducatie borgen en versterken. Binnen de subsidie staat
de culturele ontwikkeling van het
kind centraal. Een mooie stap in
onze visie op thematisch onderwijs aan de kinderen binnen onze
school.

Verkeersexamen
Op vrijdag 11 juni
aanstaande kun je
in Geldermalsen
en Meteren, als
het goed is, een
groot aantal groepjes leerlingen
in hesjes zien fietsen. Dit zijn o.a.
leerlingen uit groep 8 van ons. Zij
nemen deel aan het praktisch
verkeersexamen. De leerlingen
fietsen een vastgelegde route.
Op punten langs de route

beoordelen ouders de vaardigheden van de leerlingen die
deelnemen aan het examen.
Zaken waar onder andere op
gelet wordt zijn: over de
schouder kijken en richting aangeven, het goed rechts fietsen,
maximaal met zijn tweeën naast
elkaar fietsen en natuurlijk het
goed toepassen van de verkeersregels. Wij wensen alle leerlingen
van groep 8 veel plezier en
succes op hun verkeersexamen.

deze avond de voorlopig V.O.
adviesgesprekken plaatsvinden.
Van deze leerlingen verwachten
wij uiteraard dan ook alle
ouders. U kunt zich vanaf maandag 14 juni via Parro inschrijven.
Mocht u nog vragen hebben,
schroom dan niet om contact
met ons te zoeken

Komende activiteiten
11-6
17-6
21-6

CITO
In de maand juni 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 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.

Rapportavonden
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. Het kan
ook zijn dat u door de
leerkrachten benaderd wordt
voor een gesprek. Of we deze
keer ‘live’ gesprekken mogen
voeren zullen we nog af moeten
wachten. Mag dit niet, dan zullen de gesprekken opnieuw via
teams dus digitaal plaats moeten
vinden. Voor groep 7 zullen op
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21-6
t/m
25-6
28-6
29-6

30-6
t/m
2-7

Verkeersexamen
groep 8
Inspectiebezoek
Studiedag
leerkrachten
Junivakantie
kinderen
Rapport mee naar
huis
Rapportgesprekken
en
voorlopig
adviesgesprekken
groep 7
Kamp groep 7 en 8

