Januari 2020

Maandbrief
Verjaardagen
Datum
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Naam

Groep

Imre van Veldhoven
Job van Kranenburg
Iza van de Water
Jorrit Kaasjager
Boaz Slob
Gerben Kant
Dorothea Simonsz
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Intro…

Nieuwe leerling
Via deze weg heten
wij Danika Cerff
(groep
6), Ryan
Cerff (groep 1) ,
Jürchen Massyn (groep 8) en
Philip Massyn (groep 1) van harte
welkom in Nederland. Beide
gezinnen zijn uit Zuid-Afrika naar
Nederland komen emigreren en
hopen in Geldermalsen een
nieuw thuis te vinden. Fiene
Houdijk is vier jaar geworden en
bezoekt inmiddels ook De

Schakel (groep 0). Wij heten alle
kinderen van harte welkom en
wensen hen een hele goede start
toe binnen hun groep, waarin we
ze toewensen dat 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!

Nieuwjaarsreceptie
De
maandag
na de
kerstvak
antie
heten
wij, zoals
op de
activiteitenkalender aangegeven,
alle ouder(s) / verzorger(s) van
harte welkom om elkaar te
ontmoeten op De Schakel. We
willen u de gelegenheid geven
zelf uw kinderen deze dag zelf
tussen 8.15 uur en 8.30 uur in de
klas te brengen en de juf de hand
te schudden. In de hal zal vanaf
8.30 uur -9.15 uur de thee en
koffie klaar staan om elkaar als
ouders ook te ontmoeten aan
het begin van dit nieuwe
kalender jaar. U bent van harte
welkom!!!

Nieuws uit het team
Allereerst willen wij u via deze
weg uiteraard Gods zegen
toewensen voor dit nieuwe
kalenderjaar. Als team hebben
wij mogen genieten van een
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verwonderingsvolle Kerst en
mooie jaarwisseling in nabijheid
van onze dierbaren. Iets zeer
kostbaars! We hopen alle
kinderen maandag 6 januari
weer veilig in onze school te
mogen begroeten.
Juf Janneke en haar man
mochten in de laatste maanden
van 2019 hun 12,5 jarig
huwelijksjubileum vieren. Via
deze weg willen we ook hen hier
nog van harte mee feliciteren en
hen hele goede jaren toewensen
in Gods nabijheid.
Eind januari zullen wij weer
nieuwe informatie krijgen over
het ziekteproces van juf Ageeth.
Zodra wij hier meer over kunnen
delen, zullen wij u hier uiteraard
over informeren. Juf Elsa zal tot
de
voorjaarsvakantie
op
maandag
en
dinsdag
de
leerkracht van groep 0/1 zijn. Juf
Janneke staat woensdag t/m
vrijdag in groep 0/1.
Januari is ook de start van de
eerste week waarin, we met 5
i.p.v. 4 groepen mogen draaien.
Een
bijzonder
gegeven!
Misschien voor kinderen en
ouders in het begin even
wennen, maar gelukkig weten
kinderen zich snel aan te passen.
We zijn bovenal zeer dankbaar
dat we deze kans als school
mogen bieden en zien dan ook
zeer hoopvol uit naar de
toekomst.

Liederen


U bent mijn schuilplaats
Opw. 176





In uw nabijheid
Opw. Kids
Psalm 89:3
Al waren al je zonden als
(Elly en Rikkert)

Kijk kanjerlessen
Op woensdag 29
januari bent u
tijdens
de
Opendag voor de
klas van uw kind
van harte welkom
voor een ouder (volwassene)
&kind Kanjerles. Dit jaar geven
wij dus op een andere wijze
invulling aan onze kijkochtend.
Deze ouder&kind les zal in het
speellokaal of eigen lokaal om:
8.30 uur starten voor groep 0/1
9.15 uur starten voor groep 2/3
10.15 uur starten voor groep 7/8
11.00 starten voor groep 4
11.45 starten voor groep 5/6
We zouden het zeer leuk vinden
als 1 van de ouders of 1
opa/oma, 1 tante/buurvrouw, 1
lieve vriend of vriendin met uw
kind mee zou willen doen tijdens
deze les.

Open Dag
Vertel het door!
Op
woensdag 29
januari
2018
zal,
zoals eerder vermeld, een open
dag op De Schakel verzorgd
worden. Gasten zijn deze
morgen tussen 9.00 uur en 12.00
uur allen van harte welkom.
Mocht u in uw omgeving nog
mensen met kinderen onder de 4
jaar kennen, nodigen wij u van
harte uit deze hiervoor uit te
nodigen. Daarnaast zijn er
posters gemaakt om op te
hangen. Weet u een goede plek
hiervoor, en wilt u zorgen dat er
hier één komt te hangen. Dan
horen we dit graag! U bent op
deze morgen zoals hierboven
vermeld van harte welkom voor
een ouder&kind les van de
Kanjertraining.

handelend leren &
bewegend leren
De Schakel
heeft als
uitgaansvisi
e d.m.v.
onderwijs
aan hart,
hoofd en handen kinderen vanuit
Gods liefde te mogen begeleiden
in hun ontwikke-ling. Als team
willen wij kinderen van onze
school voorbereiden en uitdagen
om hun eigen specifieke plek in
de wereld in te nemen.
Hierin gaan we samen op zoek
naar de mogelijkheden die het
kind nodig heeft om zich te
kunnen ontwikkelen. Dit doet
ieder kind op zijn eigen unieke
wijze, onder anderen d.m.v.
handelend te leren.
Tijdens het handelen ervaren
kinderen de noodzaak van
samenwerken, communiceren,
creatief zijn en probleemoplossend
denken.
Vaardigheden die
van alle tijden zijn,
maar waar in onze
huidige en
toekomstige samenleving steeds
meer de nadruk komt te liggen.
Ook het leren vanuit concrete
situaties en met concreet
materiaal wordt hieronder
verstaan.
Via de oma van Ylse (gr 2)
hebben wij van de Rabobank een
gift mogen ontvangen van 500
euro om handelend leren binnen
het klaarwerk uit te kunnen
breiden. Dit bedrag hebben wij
samen met de 1000 euro van de
sponsorloop
van
juni
nu
definitief ingezet voor de
aanschaf
van
verschillend
materiaal. Een werkgroep is na
de zomer samengesteld en heeft
zich verdiept in de materialen die
er zijn. Daarna is er een conceptplan
opgesteld
wat
inmiddels
is gerealiseerd.
Ook zijn er binnen school i.v.m.
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het oog op bewegend leren
zitballen aangeschaft die een
stoel tijdelijk zouden kunnen
vervangen. In de hal staan er
enkele die u gerust een keer mag
testen. In groep 5/6 is men ook
aan het experimenteren met het
inzetten van een statafel. Wij
willen u via deze weg nogmaals
bedanken
voor
het
ondersteunen van onze school
d.m.v. de acties die gehouden
worden. Uw bijdrage maakt
hierin echt verschil om dingen
waar te kunnen maken, die
anders niet mogelijk zouden
kunnen zijn!

Citotoetsen
In de maanden januari en
februari zullen wij, in de groepen
2 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.

Gym
Vanaf de eerste week na de
kerstvakantie
zullen
de
gymtijden op verzoek van o.a. de
input van een groep ouders
veranderen. Groep 3 en 4 gymt
van 13.15 uur - 15.15 uur op
dinsdagmiddag. Zij lopen om

13.15 uur samen met juf Heidi
naar de gymzaal. De middag zal
bestaan uit een toestel- en een
spelles
gedeelte,
waarbij
halverwege een korte pauze
wordt gehouden. Juf Heidi zorgt
ervoor dat zij om 15.15 uur weer
terug zal zijn op school. Groep 7
en 8 zullen op vrijdagmorgen van
8.30 uur -10.00 uur gym hebben
in de sporthal. Ook hun lessen
zullen bestaan uit een toestel- en
spelles gedeelte, voorzien van
een korte pauze. Samen met juf
Sandra vertrekken zij om 8.30
uur op de fiets vanuit school naar
de gymzaal. Op dinsdag zal hun
gymles hierdoor dus komen te
vervallen. De gymtijden van
groep 5 en 6 blijven op dinsdag
en vrijdag. De leerkrachten zullen
echter proberen om beide keren
om 12.00 uur terug te zijn op

mogelijk beeld te krijgen van de
school. Uiteraard zullen wij u op
de hoogte houden over haar
bevindingen.

Vakantierooster 2020-2021
De MR heeft het vakantierooster
2020-2021 vastgesteld. Ik
informeer u hier al ze vroeg over,
zodat u indien nodig hier gebruik
van kunt maken.
Herfstvakantie
19 oktober t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie
21 december t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie
22 februari t/m 26 februari 2021
Meivakantie
3 mei t/m 14 mei 2021
Junivakantie
21 juni t/m 24 juni 2021
(De leerkrachten zij 21 juni wel
aanwezig i.v.m een studiedag)
Paasweekend 2 t/m 5 april 2021
Bevrijdingsdag 5 mei 2021
Pinksteren 24 mei 2021
Koningsdag 27 april

school. Hierdoor is school door
de week heen (uitzonderingen
daargelaten) de enige locatie
geworden, waar u uw kind moet
halen en brengen.

Studiedagen:
31 augustus hele dag 2020
16 oktober hele dag 2020
6 januari hele dag 2021
12 maart hele dag 2021
28 april 13.00-18.00 uur 2021
21 juni hele dag 2021

Inspectiebezoek

Zendingsgeld

Alle Nederlandse schoolbesturen
worden door de inspectie
structureel op periodieke basis
bezocht. Zo ook de SSBB. In de
tweede helft van januari 2020
zullen zij hiervoor, naast twee
andere scholen van de SSBB op
27 januari 2020 ook De Schakel
bezoeken. Het kan zijn dat de uw
kind of u benaderd wordt om uw
medewerking te verlenen aan dit
onderzoek.
De
inspecteur
bestudeert namelijk documenten
en zij verdiept zich in de school.
Op de dag zelf is het mogelijk dat
zij in de klassen meekijkt en ze
gesprekken heeft met leerlingen,
leerkrachten, directie, de IB'er en
ouders. Ook is er een
mogelijkheid dat zij alle plannen
en toetsresultaten onder de loep
neemt om een zo compleet

Stichting Aroon wil ook dit jaar
de kinderen en tieners met kerst
weer verrassen tijdens het
Kerstfeest. In het kindertehuis
Baan Mob Rak in Baan Mai willen
de huisouders alle kinderen
tijdens het Kerstfeest blij maken
met een rugzak voor school. Wat
zou het mooi zijn
als die wens
werkelijkheid
wordt. Van
september tot
december is er
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door de kinderen van onze
school 332,95 euro opgehaald.
Dit bedrag is ten goede komen
aan het bovenstaan-de doel.
Hartelijk dank voor uw bijdrage
hieraan! Ook de komende
maanden blijven wij sparen voor
de kinderen in Thailand!

BC
Via deze weg willen wij Maartje
Verheul als nieuwe kandidaat
voor de bestuurscommissie van
onze school aan u voorstellen.
We zijn dankbaar dat Maartje te
kennen heeft gegeven zich als
kandidaat hiervoor beschikbaar
te stellen. Bezwaren tegen haar
kandidaatschap
kunnen tot
vrijdag 22 januari bij Richard van
Mersbergen (BC voorzitter) kenbaar gemaakt worden. Mocht u
een
tegenkandidaat
willen
indienen is dit ook mogelijk.
Indien niet wordt voorgedragen
en bezwaren niet aanwezig zijn ,
zal Maartje eind januari tot de
bestuurscommissie toetreden.

Mad Science

Op 16 januari krijgen alle
kinderen onder schooltijd een
workshop van Mad Science
aangeboden. Hierin wordt de
naschoolse cursus van Mad
Science gepresenteerd.
De naschoolse techniek cursus
geeft kinderen een eerste
kennismaking met wetenschap &
techniek.
Kinderen krijgen op deze manier
een positieve kijk op
wetenschap & techniek en
beseffen beter hoe het de
wereld om hen heen beïnvloedt.
Tussen de activiteiten
door krijgen de kinderen
duidelijke instructies en
informatie over het dan
behandelde thema. Dit alles
wordt geleid door een
professionele Mad
Science docent. Meer informatie
over kosten en opgave zullen op

de dag zelf d.m.v. een flyer met
uw kind worden meegegeven
naar huis.

Luizencontrole
Ook na vakantie vindt er op
donderdagmid-dag een luizencontrole plaats.
Ouders
en
grootouders van
onze
school
hebben
zich
hiervoor
beschikbaar gesteld. Via deze
weg hartelijk dank hiervoor! Het
zou heel fijn zijn als de kinderen
op deze dag geen ingevlochten
haren dragen. Dit scheelt de
ouders veel werk. Mocht u
contact
met
de
luizencoördinator willen opnemen dan
kunt u terecht bij Marjolein
Hakkert.

Overblijven
Gezocht: overblijfkrachten!
Twee moeders hebben
aangegeven op donderdagmiddag om de week
beschikbaar te
zijn voor
overblijven.
Hier zijn we
zeer dankbaar voor. Er blijft
echter dringend behoefte aan
ondersteuning tijdens de
overblijf. Dit is nodig van 11.45
uur tot 13.15 uur. Wie wil ons
team komen versterken
-dinsdag
-maandag om de week.
U ontvangt hier een vrijwilligersbijdrage van 7.50 euro per keer
voor. Uiteraard steunen we u
met inwerken. Meer informatie
is te verkrijgen bij: Marinus
Timmer (overblijf coördinator) of
juf Ingeborg
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Komende activiteiten
6-1

9-1
16-1
29-1

31-1

Start/receptie
ter
opening van het
schooljaar om 8.30
uur
Luizencontrole
Demonstratie Mad
Science
Open
ochtend
nieuwe ouders en
ouder&kind
les
Kanjertraining
huidige ouders
Studiedag
alle
kindeen zijn vrij

Bijlage
-BRIEF
KINDER
COMPASSION

