December 2019

Maandbrief
Verjaardagen
2 Koen (Groep 7)
5 Bracha (Groep 1)
8 Joshua (Groep 4)
17 Rowan (Groep 6)
25 Dieke (Groep 1)
27 Lucas (Groep 8)

Intro…

plezierige,
leerzame
schoolperiode op De Schakel te
mogen bewandelen!

Nieuws uit het team
Via deze weg
willen wij Juf
Ageeth
Gods
nabijheid toewensen op de weg
die zij nu gaat. Als team dragen
we haar mee in ons hart en
dragen we haar op in onze
gebeden. Ook haar gezin nemen
we hier uiteraard in mee.
We zijn zeer dankbaar dat Juf
Elsa in ons midden is, om juf
Ageeth te vervangen, we wensen
haar veel arbeidsvreugde binnen
ons team samen met de
kinderen.
Juf Daniëlle zal maandag 9 dec.
na haar zwangerschapsverlof
weer starten. Ook haar wensen
we Gods nabijheid en alle kracht
en wijsheid toe om haar taak in
ons midden goed te mogen en
kunnen vervullen in groep 4.

Nieuwe leerling
Via deze weg heten
wij Jasmijn (groep
1)
van
harte
welkom op De
Schakel. Wij wensen haar een
hele goede start toe binnen haar
groep, waarin ze snel haar eigen
plekje op onze school mag
vinden. We zien er naar uit om
samen met haar een hele

Juf Sandra en haar man hebben
eind november hun 12,5 jarig
huwelijksjubileum mogen vieren.
Via deze weg willen we hen hier
van harte mee feliciteren en ook
in de komende jaren Gods
nabijheid toewensen.
Binnen het team zijn we de
afgelopen
maand
met
enthousiasme bezig geweest met
het
IPC-proeftraject.
De
zaakvakken hebben we op deze
wijze in het middagprogramma

1

aan
de
kinderen
mogen
aanbieden. Het was mooi om te
mogen ervaren hoe de kinderen
hier positief op reageerden. In de
klassen zijn datamuren ontstaan,
waarop onze leerdoelen, vragen
en kennis compact te zien zijn.
Deze aankomende maand staat,
naast het reguliere lesaanbod,
uiteraard in het teken van
Sinterklaas en Kerst.
De pepernoten geur hangt
binnen de school. Op donderdag
5 dec. hopen wij dit dan ook
samen met Sinterklaas te mogen
vieren.
We gaan de komende weken
d.m.v. de Bijbelverhalen met
elkaar op pad in deze
Adventsperiode. Advent dat ons
op weg neemt naar Kerst. Een
niet te bevatten bijzonder
Geschenk- de geboorte van
Jezus- wat ons toen en nu
gegeven is. Waar we elk jaar met
Kerst in het bijzonder bij stil
mogen staan!

Liederen
De liederen die we tijdens de
kerstviering samen met de
kinderen gaan zingen, worden in
deze periode met elkaar
geoefend binnen de groepen.

Kanjermethode
In de bijlage treft u de infodoebladen van deze maand:
Groep 1-2 INFO_DORPJE 3

Groep 3-4 INFO_VOGEL 3
Groep 5-6 INFO_ZWERVER 3
Groep 7-8 INFO_KWB 3
Ontzettend veel Kanjerplezier
toegewenst met uw kind(eren).

valt aan mini krentenbollen,
kaas-bolletjes, mini croissantjes,
fruitspiesjes, etc. Van al dit eten
wordt in de klas een buffet
gemaakt, waarvan de kinderen
hun kerstontbijt mogen nuttigen.
De OC regelt op deze morgen al
het drinken tijdens het ontbijt.
Voor de pauze van 10.00 uur, is
het de bedoeling dat u ook
drinken en fruit meegeeft aan
uw kind(eren).

Kerst
Sinterklaas
Op donderdag 5
dec. willen wij
met elkaar het
sinterklaasfeest vieren. Een
Nederlandse traditie waar groot
en klein op school van geniet.
Groep 5 t/m 8 helpt Sinterklaas
een handje door surprises en
gedichten voor elkaar te maken.
In groep 1/2 en 3/4 zien ze naar
zijn komst in de klas uit. De
afgelopen twee weken hebben
alle lessen bij de kleuters dan
ook al in dit feestthema gestaan.
In de stoomtrein op de gang is
o.a. volop gespeeld. De kinderen
hebben een aantal pieten n.a.v.
een cijferstempel geschilderd op
hun verfblad. En in de bouwhoek
zijn pietenhuizen gebouwd met
passende bedden voor de knuffel
Sinterklaas en pieten. Samen
genieten we van deze gezellige
tijd.

Kerstontbijt
Samen met
de kinderen willen
we
op
donderdag
19 nov. de dag beginnen door
middel van een kerstontbijt. Het
is de bedoeling dat alle kinderen
deze dag zelf bestek, beker en
een bord meenemen. Daarnaast
is het de bedoeling dat elk kind
voor een aantal kinderen (b.v. 8)
iets lekkers te eten voor het
ontbijt meeneemt. Te denken

Samen met de kinderen willen
we op donderdag 19 nov. vanaf
18.30 uur de geboorte van Jezus
op school vieren. Tussen 18.0018.30 uur zijn zij dan ook van
harte welkom op school. Het
thema van dit jaar zal
Lichtdragers zijn. U bent om
19.30 uur van harte welkom om
deze viering met elkaar op het
plein af te sluiten, als u uw
kind(eren) weer ophaalt. Hierna
zal er, indien het weer het
toelaat, gelegenheid zijn om
elkaar tot 20.00 uur onder het
genot
van
o.a.
warme
chocolademelk buiten nog te
ontmoeten. De kinderen zijn
deze donderdagmiddag vrij,
omdat wij hen allen in de avond
verwachten.

Parkeerbeleid
De wintermaanden
zijn een feit en
regenachtig weer
hoort hier soms
bij. Wij willen u via
deze wijze vragen, alert te zijn op
de plek waar u uw auto parkeert.
Er is veel parkeerruimte om de
school
en
desbetreffende
parkeervakken zijn ook duidelijk
aangegeven door markeringen.
Misschien zijn de plekken
tegenover de school niet vrij,
maar in de straat is er eigenlijk
altijd wel ruimte. Zou u deze
ruimte willen gebruiken, i.p.v. uw
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auto dubbel te parkeren of half
op de stoep te zetten? In het
kader van de veiligheid voor de
kinderen, zouden we dit zeer op
prijs stellen. We zouden het ons
zelf niet vergeven als er iets mis
zou gaan. Alvast hartelijk dank
hiervoor!

Informatie gemeente
Bij het opvoeden van kinderen
komen er heel wat kosten om de
hoek kijken. Schoolreisjes, een
pc, een fiets, extra
(huiswerk)begeleiding,
ziektekosten, noem ze maar op.
Sommige kosten zijn geheel
onverwacht. Hoe zorgt u voor
grip op de kosten?
De gemeente West Betuwe helpt
u graag. Samen met Nibud
bieden we de online geldplannen
aan. Het geldplan “Rondkomen
met kinderen “helpt u bij het
opstellen van budgetten.
Daarnaast laat het u zien welke
(financiële) regelingen er lokaal
en landelijk zijn voor ouders. Een
goed, haalbaar budgetplan helpt
stress te voorkomen.
Het online geldplan vindt u op
www.startpuntgeldzaken.nl/west
betuwe u kunt deze link ook
vinden via de site van de
gemeente West Betuwe.
(Gemeente West Betuwe; zorg
en ondersteuning;
schuldhulpverlening; zie ook:
Online Geldplannen; startpunt
Geldzaken West Betuwe en naar
beneden scrollen voor de
verschillende geldplannen)

Januari 2020
Na de vakantie
op maandag 6
januari hopen
wij, zoals eerder aangegeven,
met 5 groepen binnen school
verder te gaan. Een mooie kans
die wij met beide handen
hebben aangegrepen. Op deze
wijze hebben wij de mogelijkheid
om aan alle leerlingen van onze
school goed onderwijs te blijven
bieden en ook de nieuwe
instroom van harte welkom te
heten. Naast de reguliere

instroom in groep 1 zullen
Danika Cerff (groep 6- 10 jaar) en
Ryan Cerff (groep 1- 5 jaar) uit
Zuid-Afrika ook onze school gaan
bezoeken. Zij emigreren in
december naar Nederland en
hopen
in
Geldermalsen een
nieuw thuis te
vinden.
In
tegenstelling
tot
eerder aangegeven
informatie zal groep 4 na de
vakantie zijn plekje krijgen in het
lege lokaal dat aan de hal vast
zit. Het tussenlokaal in de
onderbouwvleugel zal gebruikt
worden om de bouwhoek,
huishoek,
themahoek
en
treinhoek voor groep 0/1 en 2/3
te huisvesten.

Nieuwjaarsreceptie
Op maandag 6 januari hopen wij,
na
een
verwonderingsvolle
Kerstvakantie, de deuren van de
school voor de kinderen weer te
mogen openen. Op deze morgen
willen wij u de gelegenheid
bieden uw kind zelf naar binnen
te brengen, zodat u indien

gewenst de leerkracht van uw
kind persoonlijk de hand kunt
schudden. Wij willen u als ouder
daarna vanaf 8.30-9.00 uur van
harte welkom heten in de hal,
om elkaar onder het genot van
een kopje koffie of thee op
informele wijze aan het begin
van dit nieuwe kalenderjaar te
ontmoeten.

Overblijf
Zeer verheugd kunnen wij u
melden dat er een ouder zich
heeft
opgegeven
als
overblijfouder om eens in de
twee weken op donderdag
overblijfkracht voor de kinderen
te willen zijn.
Nu zijn we dus nog op zoek naar
ondersteuning van 11.45-13.15
uur (7.50 euro per keer
vergoeding) op:
-dinsdag om de week
-donderdag om de week
Het zou heel fijn zijn als wij na de
kerstvakantie niet genoodzaakt
zijn om andere wegen te gaan
onderzoeken. Zoals bijvoorbeeld
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een extern bureau inhuren,
waardoor de kosten aanzienlijk
stijgen en u moet denken aan
uurprijzen
die
bij
de
peuterspeelzalen en naschoolse
opvangplekken
worden
gehanteerd. Hartelijk dank voor
het meedenken hierin!

Komende activiteiten
5-12
19-12

20-12

Sinterklaasfeest
Kersontbijt
&
kerstviering
met
kinderen.
De
kinderen
zijn
’s
middags
vrij
en
worden tussen 18.2018.30 uur op school
verwacht.
Start kerstvakantie
om 12.00 uur voor
alle kinderen

Bijlage
-K AN JE RD OE BLA DE N
-L O GO PE D IE

