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Maandbrief
Verjaardagen
Intro…
Datum
naam
groep
5
Finn van der Leede
5
8
Anniek van Steenis
5
11 Jelmer van der Koppel 6
12 Marinthe de Fockert
7
12 Jorn de Jongh
3
13 Ylse van Reekum
3
13 Ole Reuvers
4
14 Daphne de Bie
4
14 Roxan de Bie
4
15 Vera van den Bogaard 5
25 Coen van Maren
4
27 Livia de Vries
3
29 Talysia Balgobind
4
29 Maxime Nijhof
3
30 Wess Pellegrom
2

Intro…

Pippel,
na
een
officiële
sollicitatieprocedure,
na
de
zomer over zal gaan in een
benoeming
als
leerkracht
midden-/bovenbouw
binnen
onze school. Zij is op dit moment
werkzaam op de vrijdagmorgen in
groep 4/5. Wij zijn zeer dankbaar
dat zij ook na de zomervakantie in
ons midden zal blijven. Wij
wensen haar Gods nabijheid en
zegen en Zijn vreugde in het werk
met onze kinderen. Adriana van
harte gefeliciteerd!
Adriana zal vanaf heden elke
donderdag binnen de school
meedraaien. Via deze weg willen
we de prachtige kans benutten
haar in te kunnen werken binnen
onze schoolcultuur, voordat ze na
de zomer als duo een eigen groep
onder haar hoede zal nemen.
Juf Jannie heeft ons te kennen
gegeven volgend jaar beschikbaar
te blijven om collega’s te
vervangen voor o.a. nascholingsdagen. Door de benoeming
van Adriana en de inzet van juf
Jannie zijn er, op dit moment,
geen vacatures binnen onze
school. Iets wat wij als zeer
wonderlijk ervaren binnen de
huidige onderwijsontwikkelingen
in ons land. Hierin mogen we ons
door Hem intens gezegend
weten.

Liederen
Nieuws uit het team
Via deze weg mag ik verheugd
met u delen dat de tijdelijke
benoeming van juf Adriana

•
•

Psalm 72:7
Ik volg de Heer (Opw
kids)
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•
•

Ik moet weggaan (Elly &
Rikkert)
Geest van hierboven
(Gezang 477)

BC
Via deze weg wil de Bestuurscommissie Arjanne de Ruiter als
kandidaat voor dragen. Arjanne
heeft meerdere kinderen op De
Schakel en is actief betrokken bij
de activiteiten van de school. De
Bestuurscommissie is daarom
dankbaar dat Arjanne ons team
wil versterken. Eventuele bezwaren tegen haar kandidatuur of
eventuele
tegenkandidaten
kunnen tot uiterlijk drie weken na
het verschijnen van dit bericht bij
Richard van Mersbergen (0652562249) kenbaar gemaakt
worden. Indien er geen bezwaar
of
tegenkandidaat
kenbaar
gemaakt wordt, zal Arjanne dan
direct na deze periode tot de
bestuurscommissie toetreden.

Sponsorloop

Wat een ongelofelijk prestatie is
er neergezet! De sponsorloop van
onze school, die gehouden is op
de Koningsspelen, heeft 3563,15
euro opgebracht. Een ieder die
hieraan
heeft
bijgedragen:
hartelijk dank voor deze prachtige
prestatie! Zoals u weet, zal een
deel van de opbrengst gaan naar
stichting Sparrow. Het ander deel

komt ten goede aan leerlingmateriaal voor de kinderen dat
ingezet kan worden bij IPC.
Nogmaals een groot applaus voor
alle kinderen en betrokkenen,
ongelofelijk prachtig!

Verkeersveiligheid
Na onze oproep zien we dat er
veel minder ouders/verzorgers
hun auto’s buiten de vakken
parkeren. Hier willen we u
hartelijk voor danken en u vragen
dit vooral in de komende weken
zo door te zetten in het belang
van de veiligheid van onze en uw
kinderen.
Een punt van aandacht is nu nog
het parkeren van fietsen: Sinds
vorig jaar is er naast de
parkeervakken bij de schommel
de stoep verbreed. Het is heel erg
fijn dat de kinderen daardoor ook
op deze wijze veilig de school
kunnen bereiken. Nu zien wij
echter met regelmaat, dat dit
stukje stoep gebruikt wordt als
parkeerplek voor de fietsen van
ouders/ verzorgers. Hierdoor is
de kans groter dat auto’s
beschadigd worden, omdat het
kleine stukje stoep wordt
geblokkeerd en er daardoor niet
goed langs gelopen kan worden.
Op dit moment merken wij ook,
dat ouders/verzorgers hun fiets
daarnaast nog op veel andere
plekken parkeren, waaronder
helaas het trottoir voor de huizen
van de buurt-bewoners. U kunt
zich vast voorstellen dat zij het
niet waarderen als hun trottoir als
parkeerplaats voor fietsen wordt
gebruikt. De bewoners hebben
aangegeven hier last van te
hebben. Wij hebben als school de
afspraak, dat de fietsen van u als
ouder/verzorger bij de uitgang
van de bovenbouw aan de kant

van het fietspad in de vakken
geparkeerd worden. Zou u de
komende tijd samen alert willen
zijn om uw fietsen op deze juiste
plek te plaatsen? Door elkaar hier
samen aan te herinneren en op te
wijzen gaat dit vast lukken.
Hartelijk dank hiervoor!

Kanjer

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 infodoeblad in de bijlage niet
overeenstemt met het thema
waarmee momenteel in de klas
wordt gewerkt. Ondanks dat
gegeven
sluiten
de
infodoebladen aan bij de Kanjermethode.
Hieronder treft u een overzicht
van het info-doeblad dat het best
aansluit bij de leeftijdsfase van
uw kind(eren):
Groep 0-2 INFO_DORPJE 12
Groep 3 INFO_VOGEL 12
Groep 4-6 INFO_ZWERVER 12
Groep 7-8 INFO_KWB 12
De info-doebladen zijn bedoeld
om in de thuissituatie mee aan de
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slag te gaan en hoeven niet op
school te worden ingeleverd.
Heel veel Kanjerplezier toegewenst!

Chromebooks
Binnen onze school hebben wij,
mede d.m.v. een anonieme gift,
opnieuw een mooie extra stap
kunnen zetten op ICT-gebied. Er
heeft een uitbreiding van 12
Chromebooks
plaatsgevonden
i.v.m. het
leerlingen
aantal van
volgend
cursusjaar
binnen de groepen 4 t/m 8. Vanaf
groep 4 hebben ook dan alle
kinderen een Chromebook, in
bruikleen, tot hun beschikking.
Zoals u weet worden de
Chromebooks structureel op
rekengebied ingezet. Hiernaast
bieden deze Chromebooks ook
groot gebruiksgemak bij het
werken tijdens een deel van onze
IPC-momenten. We voelen ons
dankbaar en gezegend door deze
mogelijkheden.
Binnen
de
groepen 0/1/2 is er een tablet
aangeschaft om incidenteel het
programma Kiene Klanken in te
kunnen zetten. Wij blijven er als
school bewust voor kiezen om de
spelling en taallessen te laten
verwerken op schrift. Dit om, in
onze ogen, een balans te houden
tussen het wel en niet werken op
en met digitale leermiddelen.

Komende activiteiten
16-5
25-5
26-5
t/m
29-5

Maandviering
Studiedag
alle
leerlingen zijn vrij
Hemelvaartsweekend

