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Maandbrief
Verjaardagen
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5
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5
Judah Timmer
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5
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7
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4
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7
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Seth Zondag
5

Intro…

Nieuwe leerling
Via deze weg heten
wij Sylke Kaasjager
(groep 1), Bram van
Kuilenburg (groep 1)
en Rafaël Timmer (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!

Afscheid/Pensioen
Op donderdag 30 juni zullen wij
juf Jannie tijdens de Grote Avond
in het zonnetje zetten. Wij
kennen haar als leerkracht die, in
al deze jaren, het verschil wilde
maken voor haar leerlingen. Met
hart, ziel en grote betrokkenheid
was zij op De Schakel werkzaam.
Hier zijn wij haar zeer dankbaar
voor! Uiteraard wensen wij haar
in deze nieuwe fase van haar
leven Gods nabijheid en rijke
zegen!
Juf Sandra Verhaar zal, zoals u
weet, haar ambities verwezenlijken als IB-er in Lienden. De
afgelopen 5 jaar heeft zij zich vol
overgave ingezet voor De
Schakel. Als team van De Schakel
vinden we het jammer afscheid te
moeten nemen van haar, maar
zijn we zeer dankbaar dat zij haar
talenten binnen onze vereniging
de SSBB zal blijven inzetten. Het is
fijn te weten dat wij jou binnen de
verenging zullen blijven mogen
ontmoeten! Op maandag 4 juli
zullen wij haar, samen met groep
7/8, in het zonnetje zetten tijdens
de musicalavond. Wij wensen
haar Gods wijsheid en nabijheid
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toe bij het vervullen van haar
nieuwe functie.

Nieuws uit het team
Juf Lisa heeft dit jaar
haar
opleiding
Teacher Leader, een
vervolg
op
haar
opleiding IPC-coördinator, positief afgerond. We hebben dus een
gediplomeerd IPC Teacher Leader
in ons midden. Het afgelopen jaar
heeft zij met passie de inzichten
vanuit de opleiding uiteraard al
ingezet binnen de school. De
komende jaren zal Lisa ons blijven
begeleiden en enthousiasmeren
om IPC binnen onze school op
kwalitatief goede wijze vorm te
blijven geven, ook vanuit haar rol
als MT-lid bovenbouw. Van harte
Lisa met deze mijlpaal!

Ook juf Willemijn mag haar
tweejarige
post
bachelor
'Gymbevoegdheid basisschool',
officieel 'Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs’ eind
dit schooljaar afsluiten. Een zeer
knappe prestatie die zij, ondanks
de coronatijd, positief weet af te
ronden. Van harte gefeliciteerd
Willemijn, hier mag je met recht
gepast trots op zijn! Ik hoop dat
de kinderen op De Schakel hier
nog veel van mogen genieten en

zij hierdoor in beweging worden
gezet!
]

Juf Willemijn zal vanaf het nieuwe
schooljaar binnen de school de
rol coördinator spelend en
handelend leren gaan vervullen.
We zijn daarnaast verheugd u te
kunnen melden dat Juf Gerda,
met enthousiasme en plezier,
vanaf volgend jaar onze nieuwe
ICT-er binnen de school zal zijn.
Op deze wijze mogen we vanuit
de erkende ongelijkheid en de
kracht van diversiteit in ons
onderwijsteam, blijven bouwen.
Variatie
in
taken
en
verantwoordelijkheden
biedt
mogelijkheden om de stabiele
basis van kwaliteit na te blijven
streven. Dit komt het leren van
leraren én het leren van
leerlingen ten goede en versterkt
dus de onderwijskwaliteit op
onze school.
Er zijn zo veel
unieke mensen
die klaar staan
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 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. Wat (in welke frequentie
dan ook) u voor de kinderen en
ons hebt gedaan, is ongelofelijk
kostbaar en onmisbaar voor ons!
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
alvast een goede zomerperiode

toe te wensen, waarin wij u
toewensen dat u thuis of
buitenshuis kostbare momenten
-> herinneringen samen met uw
kind(eren) mag maken.

juni zijn daar snuffeltrainingen
van
18:00-19:00
uur.
www.ckvanimo.nl
Hartelijke groet,
Helene Cerff en Judith Bogaard

Liederen
•

•
•
•

Daar word je pas
gelukkig van (Marcel
Zimmer)
Ik bouw op U (Opw 124)
U bent bij mij (Opw kids)
Ik wens jou (Trinity)

Verkeersveiligheid
De verkeersveiligheid van onze
kinderen blijft elke dag opnieuw
van groot belang. In de vorige
nieuwsbrief hebben wij u
gevraagd uw fietsen op de
daarvoor bestemde plek, achter
het hek bij het fietspad, te
parkeren als u uw kind(eren)
brengt of haalt. We zijn zeer
dankbaar dat hier door zeer velen
structureel gehoor aan gegeven
is. Ook de overburen hebben dit
bemerkt en willen u hiervoor heel
erg danken. Fijn dat wij op deze
wijze samen mogen zorgen voor
een positieve indruk in de buurt.
In deze nieuwsbrief willen we u,
op verzoek van één van de
bewoners aan het begin van de
straat, wijzen op de mogelijkheid
tot het parkeren van uw auto op
de J. van Zantenstraat. Op deze
wijze hoeft u alleen maar het
fietspad over te steken en bent u
bij onze school. Als alle vakken
voor de school vol zijn, is dit ook
een mooie mogelijkheid om toch
dicht bij school te parkeren.
Uiteraard is het, indien mogelijk,
nog veel fijner als u ervoor kiest
om lopend of fietsend uw
kinderen te komen halen en
brengen. Dat willen we uiteraard
van harte stimuleren!

Korfbal
Hallo allemaal, op zaterdag 25
juni gaat een team van de Schakel
de school verdedigen op het
korfbalveld! Het School-toernooi
is van 9:00-13:00 uur bij CKV
Animo, Randweg 5. Komen jullie
kijken
en
aanmoedigen?
Wil je zelf een keer korfballen?
Op dinsdag 28 en donderdag 30
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Inschrijven gesprek
Op dinsdag 22 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 rapportgesprek. 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. Voor groep 7
zullen
de
voorlopig
V.O.
adviesgesprekken ook op deze
dag plaatsvinden. Van deze
leerlingen
verwachten
wij
uiteraard alle ouders. U kunt zich
vanaf maandag 13 juni via Parro
voor de gespreksavond inschrijven. Op de slotavond heeft ieder
de mogelijkheid om het team
informeel te ontmoeten. Verder
informatie volgt hierover op een
later moment via Parro. Mocht u
nog vragen hebben, schroom dan
niet om contact met ons te
zoeken

Groep 8
Alle leerlingen
van groep 8
hebben
zich
inmiddels
al
een tijdje op
een passende plek op het
Voortgezet Onderwijs ingeschreven. Het Schooladvies geven we
op De Schakel op basis van het
volgen van leerlingen gedurende
de hele basisschooltijd, op het
gebied van toetsresultaten, maar
zeker ook op het gebied van
werkhouding,
taakaanpak,
zelfstandigheid, concentratie en
motivatie. We zullen op de
afscheidsavond van maandag 4
juli officieel afscheid van onze
groep 8-ers nemen. Op maandag
4 juli zullen ook alle kinderen van

groep 1 t/m 7 mogen genieten
van een musical verzorgd door
groep 7/8. Op woensdag 6 juli
zullen wij groep 8 uiteraard met
z’n allen op ludieke wijze
uitzwaaien! Wij wensen Danika,
Dorothea, Iza, Joas, Jorrit, Joshua,
Laura, Lynn, Minke, Rowan, Tiago
en Willemijn 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 dat zij
op hun beurt andere levens
mogen verrijken. Dankjewel voor
alle mooie momenten die jullie
ons gegeven hebben!

observaties om. Ook 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 Citotoetsen onderstaande vaardigheden niet toetsten.

CITO Entree
Voor groep 7 hopen
wij in juni de uitslag
van de CITO ENTREE
toets te hebben
ontvangen. Deze uitslag wordt op
22 juni met alle ouders
besproken. Daarna bespreekt de
groepsleerkracht de uitslagen
met de kinderen. In gesprek met
elkaar zetten wij een eerste stap
richting 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.
Juf
Sandra, en juf Margreet zullen op
29 juni tijdens de voorlopig
adviesgesprekken aanwezig zijn.
Juf Valerie heeft als I.B.-er achter
de schermen uiteraard meegedacht in dit weloverwogen
proces.
In december 2022 staan de
Voortgezet Onderwijs adviesgesprekken met ouders en kinderen
gepland.

CITO
In de maand juni zullen wij, in de
groepen 3 t/m 6, de landelijke
halfjaarlijkse CITO toetsen afnemen bij de kinderen. Deze
toetsen verschaffen ons als leerkrachten waardevolle aanvullende informatie buiten de
gebruikelijke methodetoetsen en

Schoonmaak
Voor zaterdag 11 juni van 8.3012.30 uur is al eerder een oproep
gedaan in Parro, voor uw
onmisbare hulp om de klassen
schoon te maken.
Ik ben ontzettend dankbaar dat
11 ouders zich hiervoor hebben
opgegeven. Er zijn 4 ouders die
aangegeven hebben dat zij
misschien aanwezig zijn. Een
enkeling van u heeft aangegeven
graag te willen, maar echt niet te
kunnen. Dat begrijpen we
uiteraard ook.
Nu zou het heel fijn zijn als er nog
een aantal ouders van u aanwezig
kunnen zijn. Er bezoeken ruim 80
gezinnen onze school en daarom
houden wij hoop dat nog meer
ouders hun schouders hier
gezamenlijk onder zetten.
Wilt u ons helpen? Het zou
geweldig zijn! Opgeven kan via de
kalender van Parro. Uiteraard
mag u mij ook op het plein
aanschieten en het mondeling
doorgeven.
U hoeft deze morgen alleen te
zorgen voor een emmer,
schoonmaakdoekjes
en
uw
aanwezigheid.
Wij zorgen voor schoonmaakmiddel en uiteraard wat lekkers
voor bij de koffie!
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Uw hulp wordt zeer gewaardeerd!

Schoolreis
Donderdag 23 juni gaan we met
alle kinderen op schoolreis.
De groepen 0, 1 en 2 gaan naar de
kinderboerderij en speeltuin
Elckerlyc in Oss. Ouders rijden
met de auto en begeleiden daar
de
kinderen.
Voor
een
lunchpakket wordt gezorgd.
Wilt u uw kind een pakketje droge
kleding meegeven in een plastic
zak met naam erop?
De school begint gewoon om
8.30 uur. De kleuters vertrekken
om 8.45 uur en hopen rond 14.
30 uur weer terug op school te
zijn.
De groepen
3 t/m 8 gaan
met de bus
naar
pretpark
Kalkar in Duitsland. In het park
kunnen de kinderen onbeperkt
smullen van friet, ijs en frisdrank.
Natuurlijk mag u ook wat gezonds
meegeven!
Omdat we de grens over gaan
vragen we de ouders een kopie
van het identiteitsbewijs van de
kinderen in te leveren bij de juf.
Deze worden dan in het park in
een kluis bewaard en bij
terugkomst vernietigd in de
papierversnipperaar.
Wij adviseren kleding die tegen
een stootje kan en stevige
schoenen. We verdelen de
klassen in groepjes en daarbij zijn
natuurlijk juffen en hulpouders
als begeleiding aanwezig.
De groepen 7 en 8 mogen
zelfstandig in het park spelen.
Er is een kleine souvenirshop.
Uw kind mag wat zakgeld
meenemen
met
een
maximumbedrag van € 4,-.
Deze dag begint de school
gewoon om
8.30 uur. We
vertrekken
om 8.45 uur.
Rond 16.00 uur hopen we weer
veilig terug te zijn in Meteren.
Natuurlijk is het erg leuk als u
komt uitzwaaien!!

Wisselmoment
Op woensdag 29 juni houden wij
van 11.00 uur - 12.15 uur ons
jaarlijkse 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 de zomer bij ons
komen, dit moment of de hele
ochtend ook aanwezig zijn.

Sportweek
In de allerlaatste schoolweek, als
we alles wat we met ons hoofd
moesten leren gedaan is, gaan we
ook lekker met ons lichaam bezig.
Op maandag komt juf Tessa van
Dansstudio24 ons leren dansen.
Zij krijgt iederéén aan het dansen,
zelfs de meest houterige juf.
Dinsdag schieten we in de
verdediging, dan krijgen we
judoles. Meester Luke komt ons
op woensdag leren Tjoekbal
spelen en op donderdag sluiten
we af met het traditionele
springkussen en de stormbaan.
We hebben er nu al zin in!

Laatste schooldag
Inmiddels een traditie: op de
laatste schooldag, donderdag 7
juli, zullen we het schooljaar
afsluiten met een gezamenlijke
jaarsluiting. Op het plein mogen
de kinderen daarnaast per groep
genieten van een springkussen of
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 schooljaar
2022-2023 voor de kinderen op
een rij.:

Herfstvakantie (verlengde week)
24 t/m 1 nov
Kerstvakantie
23 december t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie
27 februari t/m 3 maart
Paasweekend
dag 7 en 10 april
Meivakantie
24 april t/m 5 mei
Hemelvaartsweekend
18 en 19 mei
Pinksteren
29 juni

toegewezen
gemeente.

krijgen

Dag
Gymzaal
Meteren
Dinsdag

Tijd

Groep

10.30 –
12.00 uur

7/8

Dinsdag

12.45 –
14.15 uur

5/6

Vrijdag

08.30 10.00 uur

2/3

Vrijdag

10.00 –
11.30 uur

Groep 8 na afscheid
do 6 en vr 7 juli vrij
Laatste schooldag
do 6 juli, mits er geen gebruik
van calamiteitenverlof is
gemaakt
Dinsdag 31 januari en donderdag
1 juni zijn alle kinderen om 12.30
uur vrij i.v.m. werkoverleg van het
team-> thema rapporten.
Studiedagen:
Woensdag 21 september
Maandag 21 november
Vrijdag 3 feb
Donderdag 6 april
Dinsdag 30 mei

Praktische informatie
Op maandag 22 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 activiteitenkalender en de schoolgids van
schooljaar 2022-2023. In deze
kalender treft u overzichtelijk
aan, wanneer er wat op school
plaats zal vinden. Wij kiezen er
voor de schoolgids digitaal onder
onze ouders te verspreiden.
Vanaf groep 2/3 gymmen 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 20222023. Voor deze planning zijn wij
afhankelijk van de tijden die wij
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De kinderen van groep 7/8 gaan
alle dagen op de fiets naar de
gymzaal. Op dinsdagmorgen
moeten zij dus hun fiets
meenemen. Groep 2/3, 4/5 en
5/6 zullen in het kader van de
verkeersveiligheid lopend naar de
gymzaal gaan. Groep 2/3 wordt
vrijdagmorgen om 8.25 uur in de
gymzaal
i.p.v.
op
school
verwacht. In de gymzaal zal hun
dagdeel starten.

Kanjer
Iedereen is weleens onzeker over
iets. Stichting Kanjertraining geeft
de volgende tips om onzeker
gedrag te voorkomen. Onder het
motto: ‘Liever voorkomen dan
genezen’, deel ik de adviezen met
jullie.
Wees duidelijk in je opdrachten.
Dit helpt om spanning en
verwarring te verminderen.
Probeer
opdrachten
op
verschillende manieren aan te
bieden. Gesproken taal kan te
vluchtig zijn. Sommige kinderen
onthouden beter als je een
symbooltje voor ze tekent of
zaken
opschrijft.
Sommige
kinderen hebben baat bij het zelf
herhalen van de opdracht die
hij/zij moet uitvoeren.
Geef het kind ruimte voor het
nemen van eigen beslissingen en
ook voor hoe uw opdrachten
mogen worden uitgevoerd. Welk
huiswerk ga je eerst maken,
welke sokken wil je dragen? Laat
je goedkeuring blijken over
tekenen van eigenheid en eigen
initiatief.

Geef kinderen eigen verantwoordelijkheid en spreek ze daarop
ook aan. Alleen van een vriendje
of vriendinnetje naar huis komen
fietsen, geeft een gevoel van
zelfstandigheid.
Vergelijk niet met andere
kinderen. Je kunt wel zeggen:
“Wat leuk hé, dat hij/zij dat kan,
maar niet: Waarom kan jij dat nu
niet? “
Wees niet over beschermend.
Kinderen weten in ieder geval
vaak wel wat ze lichamelijk bij
klimmen en klauteren aan
kunnen. Je zendt snel een
boodschap uit: Doe maar niet.
Andere ouders of vrienden om
raad vragen is dan vaak heel erg
handig. “Durf jij het kind alleen

naar school te laten fietsen? Wat
zou jij doen?” In ieder geval kun je
de gevaren eerlijk bespreken,
informatie geven over wat ze in
noodgevallen kunnen doen en
het oordeel van je kind gewoon in
de praktijk oefenen en testen
Vergelijk kinderen niet met
elkaar. Het is heel aanlokkelijk.
Oefen jezelf erin te beschrijven,
zonder te vergelijken.

23-6

Komende activiteiten

6-7

17-6
22-6

Rapporten mee
Rapportavond 1 t/m 6
+
voorlopig
adviesgespreken
groep 7
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25-6
29-6
30-6

4-7

7-7

Schoolreis groep 1 t/m
8
Korfbal Animo
Wisselmoment
Grote avond, kinderen
zijn ’s middags vanaf
12.00 uur vrij + feest
Pensioen juf Jannie
Musicalavond
7/8,
afscheidsavond groep
8 en afscheid juf
Sandra
Uitzwaaien groep 8
12.00 uur
Laatste
schooldag
voor de kinderen,
groep 1 t/m 7 is om
14.30 uur vrij

