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Intro…
Pasen 2021

Namens het team wensen wij u
een bezinningsvolle stille week
en gezegende paasdagen.
Houd moed en heb lief!
Verbonden met God-door het
geloof-aan elkaar

Nieuwe leerling
Via deze weg heten
wij Britt Kerkhof
(groep 1) en Evi
Bakker (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!

Nieuws uit het team
Juf Truus heeft
binnen school het
I.B.-stokje (Intern
begeleider) op 1
maart overgedragen aan juf
Valerie. Via deze weg willen wij
juf Truus danken voor haar liefde
en passie voor ieder kind. We
zullen haar wijsheid en
deskundigheid in haar rol binnen
onze school en ons team gaan
missen. We zijn zeer dankbaar
dat juf Valerie de afgelopen 2
maanden al met juf Truus heeft
mogen meelopen en tot de
zomer juf Truus als coach naast
haar zijde heeft staan. Mooier
kan een overgang naar ons idee
niet vormgegeven worden. We
zullen dan ook pas in juni
afscheid nemen van juf Truus.
We wensen haar met haar man
dan graag persoonlijk een hele
mooie levensperiode in haar
‘pensioenfase’ toe. We zijn er
van overtuigd dat zij voor veel
mensen dan op andere wijze van
grote betekenis mag zijn. Juf
Valerie wensen we in haar
nieuwe rol veel vreugde en de
wijsheid en het inzicht van
Salomo toe. Dat zij zich in haar
werk op onze school gedragen
mag voelen door Hem! Nogmaals
van harte welkom op onze
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school. Juf Valerie is op
dinsdagmiddag, woensdag en
donderdagmiddag op school
aanwezig. Via de mail is zij
bereikbaar via het bekende emailadres: ib@cbsschakel.nl
Een hartelijke groet van juf Heidi:
Bij deze wil ik laten weten hoe
het nu met mij gaat. Sinds de
eerste week van februari ben ik
(eerder dan gepland) volledig
thuis. Ik ga nu 2 keer in de week
naar de fysiotherapeut in Ochten
voor medische fitness. Toen er
zoveel sneeuw lag, was het wel
lastig om daar lopend te komen.
Ik probeer om elke dag een stuk
te lopen en doe thuis regelmatig
oefeningen voor de
kracht/balans en de fijne
motoriek. Verder doe ik in het
huishouden praktisch alles weer.
De badkamer helemaal doen is
nog een erg vermoeiende klus!
Gelukkig hebben we in de
afgelopen maanden veel hulp
gehad van familie en
gemeenteleden. Dat wordt nu
langzaam afgebouwd.
Verder ben ik in de afgelopen
weken vaak in het ziekenhuis
geweest. Er lopen nog
onderzoeken naar de oorzaak
van de hoge bloeddruk, tegelijk
weet ik dat bij een derde van de
CVA-patiënten er geen
aanwijsbare oorzaak te vinden is.
Daar hou ik in mijn geval ook
rekening mee. De doktoren zijn
heel tevreden over mijn herstel
en verrast over de kracht die ik
rechts weer heb. Ik wil iedereen
hartelijk bedanken voor het

meeleven en de gevouwen
handen. Ik ben heel dankbaar
hoe ver ik in de afgelopen
maanden al ben hersteld en
hoop en bid dat ik nauwelijks
gevolgen mag overhouden na de
hersenbloeding. Wanneer ik
weer een keer op school kom,
weet ik nog niet. Maar na de
voorjaarsvakantie hoop ik daar
meer over te horen.
Juf Ageeth is inmiddels verhuisd
naar Baarn. We wensen haar en
haar gezin op deze nieuwe plek
Gods zegen en een warm thuis.
Het ziet er op dit moment naar
uit dat haar ziekteverlof tot de
zomervakantie verlengd zal gaan
worden. We ervaren het dan ook
als enorme zegen dat juf Elsa vol
overgave en passie in ieder geval
tot de zomervakantie op
maandag en dinsdag voor de
kinderen en ons beschikbaar wil
blijven.

tussen dit lint door, zodat zij niet
via de weg naar het hek hoeven.
Wilt u ook alert blijven op het
feit dat uw kind na schooltijd
niet meer op het plein kan
spelen, zodra u of degene die ze
komt ophalen inzicht is. Dit blijkt
extra lastig bij mooi weer, maar
is echt noodzakelijk om groepen
op school te blijven scheiden van
elkaar. Zo blijven we er samen
ook alles aan doen, om de school
open te mogen houden.

Erkend leerbedrijf

Juf Willemijn en ‘haar’ Joost
hebben zich op 21-2-2021
verloofd. Wat een vrolijk nieuws
in deze tijd. We wensen hen
samen een mooie dierbare
verlovingstijd toe en bovenal
Gods zegen.

We voelen ons nog steeds zeer
gezegend met fijne en goede
stagiaires binnen onze school. Zij
zijn bezig met hun
lerarenopleiding op de CHE of in
de laatste fase van het bepalen
van hun diploma onderwijsassistent. Juf Nienke is na de
vakantie van groep 6/7 naar
groep 1/2 gegaan. Meester
Marvin heeft zijn periode in
groep 1/2 afgesloten en is
begonnen in groep 8. Juf
Josianne zal tot de zomer in
groep 4/5 blijven. Wij wensen
hen allen opnieuw een hele fijne
leerzame stageperiode binnen
hun stagegroep.

Liederen

Studiedag
Liederen voor de
paasviering van
de klas oefenen.

Volhoudbaarheid
Nog steeds wordt
er een beroep
gedaan op onze
‘volhoudbaarheid’
als het gaat om de
coronamaatregelen. Het is fijn
om te zien dat velen van u de
maatregelen in acht blijven
houden, o.a. bij het halen en
brengen van uw kind. Ook
worden wij door ouders zelf
vroegtijdig geïnformeerd bij
eventuele besmettingen. De
kinderen maken per groep
gebruik van een eigen ingang en
wc. Dit gaat heel goed. Ook het
vrij
houden
van
de
onderbouwingang d.m.v. lint
voor volwassenen werkt goed.
Uiteraard mogen uw kinderen

Op vrijdag 12
maart zullen wij
als leerkrachten
weer aan de slag
gaan met onze
eigen
ontwikkeling als school, team en
professional. Onder andere
zullen er thema’s als: collegiale
consultatie, IPC, groepsanalyses
en groepsplannen aan bod
komen. De kinderen zijn deze

Kanjermethode

Na de tweede thuiswerkperiode
is de Kanjertraining intensief
ingezet in alle groepen om
zodoende de groepen weer op
een positieve wijze te sturen en
vormen.
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In de bijlage treft u de inmiddels
bekende info-doebladen die u
samen met uw zoon of dochter
aan de orde kunt stellen.
Zodoende krijgt u de
mogelijkheid om de
Kanjertraining, waarmee de
kinderen op school vertrouwd
zijn, door te trekken in de
thuissituatie. De Kanjermethode
wordt op De Schakel flexibel
ingezet. De leerkrachten maken
naar eigen inzicht bewuste
themakeuzes door aan te sluiten
bij wat de groep nodig heeft op
een bepaald moment. Omdat de
lessen in sommige groepen dus
niet in chronologische volgorde
gegeven worden, kan het best
zijn dat het info-doeblad in de
bijlage niet overeenstemt met
het thema waarmee momenteel
in de klas wordt gewerkt.
Ondanks dat gegeven sluiten de
info-doebladen aan bij de
Kanjermethode en kunnen zij
een mooie verrijking
bewerkstellingen. Hieronder
treft u een overzicht van het
info-doeblad dat het best
aansluit bij de leeftijdsfase van
uw kind(eren):
-Groep 1-2 INFO_DORPJE 2
-Groep 2-3 INFO_VOGEL 2
-Groep 4-5 INFO_KLAS_2
-Groep 6-8 INFO_KWB_3_2
De info-doebladen zijn bedoeld
om in de thuissituatie mee aan
de slag te gaan en hoeven niet
op school te worden ingeleverd.
Heel veel Kanjerplezier
toegewenst!

Mindset
Vanaf a.s.
woensdag
zal juf
Valerie in
de groepen 6, 7
en 8 de kinderen lessen gaan
geven over mindset. Dit gaat
over de manier waarop kinderen
denken over moeilijke dingen die
ze moeten doen. In de lessen zal
ook aandacht gegeven worden
aan de werking van het brein als
je leert, aan perfectionisme,
faalangst en aan helpende
gedachten. Wekelijks zal zij via

Parro laten weten wat aan bod
gekomen is en u zult daar ook
tips kunnen vinden hoe u thuis
hiermee om kunt gaan.

Radix
Onderwijs aan (hoog)begaafde
leerlingen.
Zoals eerder
aangegeven
hebben de
groepsleerkrachten
gedurende het
schooljaar
regelmatig
overleg met de intern begeleider
& pluscoördinator over de
leerlingen. Een kleine groep
leerlingen heeft niet voldoende
aan de cognitieve lesstof binnen
de groep. Om tegemoet te
komen aan hun
onderwijsbehoeften, sluiten zij
naast extra uitdaging van de
leerstof in de eigen groep o.a. bij
Radix. In de Radixtijd werken de
kinderen niet aan hun ‘normale’
schoolwerk, maar werken ze aan
andere projecten en opdrachten.
De lessen binnen Radix worden
ook dit blok verzorgd door juf
Valerie. Een belangrijk aspect
van Radix is reflecteren op de
eigen vorderingen, bewust
worden van de eigen sterke en
zwakke punten. Hoe kom jij tot
leren? Er wordt in de meest
praktische zin vormgegeven aan
het werken met hart, hoofd en
handen. Voor deelname aan
Radix is een aantal criteria
geformuleerd. Leerlingen die
zullen deelnemen aan Radix
horen dit uiteraard van te voren
van hun groepsleerkrachten. Ook
hun ouders worden of zijn
hiervan op de hoogte gebracht.
Vanaf deze week zullen de
kinderen van de Radix groepen
op woensdagmorgen begeleiding
krijgen i.p.v. op
donderdagmorgen.

Rapportageavonden
Op 15 maart zullen wij alle
leerlingen van onze school een
rapport meegeven. Maandagavond
15
maart
en
donderdagavond 18 maart zijn

alle ouders van de kinderen uit
groep 1 t/m 7 van harte welkom
voor
een
digitaal
rapportagegesprek via teams.
Uw heeft van uw kind alle
gegevens hiervoor uit de
thuiswerkperiode. Als team
merken we dat het van grote
waarde is om deze gesprekken in
levenden lijve met elkaar te
kunnen voeren, maar helaas zien
we hier met pijn in het hart na
overleg met de MR geen
mogelijkheid voor. U kunt zich
vanaf maandag 8 maart via Parro
inschrijven. Het is van groot
belang dat u 10 minuten voor
aanvang klaar zit achter de
computer of mobiel en teams
klaar heeft staan. De leerkracht
kan u dan, zodra u aan de beurt
bent, uitnodigen voor een
gesprek (digitaal binnen laten).
Op deze wijze komen we hopelijk
niet voor verassingen te staan.
Mocht u nog vragen hebben,
schroom dan niet om contact
met ons te zoeken.

we als school het werken met
IPC ons steeds meer eigen
maken.
Voorkennis
wordt
opgehaald,
doelen
worden
gesteld en nieuwe dingen
geleerd. In de afgelopen periode
is er bijvoorbeeld door een groep
kinderen van alles geleerd over
vulkanen en hun tektonische
platen. Ze hebben door middel
van proefjes ook geprobeerd het
proces van uitbarsting in een
actieve vulkaan na te bootsen.
Andere kinderen hebben een
start gemakt met het durven
presenteren. Jezelf voor een
groep uiten is niet voor ieder iets
wat vanzelf gaat. Het is bijzonder
om te zien hoe actief kinderen
bezig zijn met hun thema en de
daarbij
behorende
leerprocessen. Voor groep 1 t/m 4 is
het nieuwe thema dag en nacht,
voor groep 6/7 mode en groep 8
gaat zich bezig houden met het
weer & het klimaat.
dag, zoals aangegeven vrij.

Paasviering

Onderbouw 1/2/3

Met pijn in
het
hart
moeten wij
u via deze
weg
melden, dat
wij de geplande paasviering van
30 maart 2021 in de kerk met u
en
de
kinderen
helaas
noodgedwongen
moeten
afzeggen i.v.m. de geldende
coronamaatregelen. Uiteraard
zullen wij t.z.t. in andere vorm
met uw kinderen vieren en
gedenken dat onze Heer voor
ons allen is opgestaan, Halleluja!
De boodschap van Pasen
veranderd niet, dat dit in deze
tijd een troost mag zijn voor
ieder.

We zijn deze week gestart met
ons nieuwe thema: dag en nacht.
Vol enthousiasme hebben we
allerlei
lichtbronnen
uitgeprobeerd in de kelder, dat
was een hele belevenis! Ook
willen we de kinderen graag
uitnodigen voor een ander
avontuur in het donker, op
donderdagavond 11 maart van
18.45 uur tot 19.30 uur. We gaan
dan met elkaar het ik-ga-slapenritueel doen. Uw kind mag
gewoon
in
kleding naar
school komen
en dan gaan
we samen de
pyjama
aantrekken,
tanden poetsen, voorlezen en
hebben we nog een kleine
verrassing. Dit is geen verplichte
schoolactiviteit natuurlijk. Wilt u
daarom uw kind hiervoor via
Parro opgeven? Graag voor
dinsdag 9 maart. Dan weten we
wie we kunnen verwachten.
Helaas kunt u niet binnenkomen,
wij zullen groep 1/2 bij de grote
ingang opwachten en groep 2/3

IPC
In deze maand
zullen
alle
groepen
weer
starten met een
nieuw IPC thema.
Het is prachtig om te zien hoe,
ondanks
corona
en
de
bijbehorende thuiswerkperiodes,
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wordt bij de buitendeur van hun
lokaal verwacht.

Gym
Vanaf
groep
2/3
gymmen
alle
kinderen normaliter in de
gymzaal
in
Meteren.
De
afgelopen weken heeft stagiaire
Marit deze lessen in de

buitenlucht verzorgd. Ook deze
en volgende week zal zij deze
lessen op het plein verzorgen. Na
overleg, gaan ook wij vanaf
maandag 15 maart weer over op
gymlessen in de gymzaal.
Uiteraard zullen we ook bij deze
activiteit de groepen gescheiden
houden. De gymlessen zullen
indien nodig iets verkort worden,
dit om te voorkomen dat we
elkaar in het gymgebouw
tegenkomen.

Komende activiteiten
12-3

15-3
15-3 &
18-3
15-3

Studiedag
leerkrachten,
kinderen zijn vrij
Rapport mee
Rapportavonden
Start gym in de
gymzaal

Bijlage
-Kanjerbrieven

4

