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Maandbrief
Verjaardagen
1 Elisa van Mersbergen gr2b
6 Lisanne de Ruiter

gr 1

7 Maribella Haroutiounian gr5
7 Luca Kerkhof

gr2b

8 Arco Hoogendijk

gr 1

11 Angel de Bruin

gr6

12 Nick Schop

gr8

16 Ezra Vleugel

gr4

22 Lenn de Ritter

gr1

24 Danika Cerff

gr7

27 Isabeka de Ruiter

gr1

28 Arnoud Hakkert

gr8

28 Rafaël Prins

gr3

Intro…

kinderen. Van de puurheid,
waarmee
zij
nog
deels
onbevangen in het leven staan.
Heerlijk! Hartelijk dank dat u ons
het vertrouwen geeft om uw
meest
dierbare
tijdens
schooluren in onze handen te
leggen!
Juf Tineke zal per dinsdag 6 april
wekelijks 2 uur in de week de
leerkrachten van groep 4/5
komen ondersteunen om zo
extra focus te bieden op het
vakgebied spelling. Juf Heidi mag
inmiddels heel voorzichtig aan
wat uurtjes aan de slag met ICTzaken.
Achter de schermen zijn we op
dit moment ook bezig met het
aanvragen of uitzoeken van een
aantal subsidies. Op deze wijze
hopen wij, naast de reguliere
inkomsten, extra verrijkende
mogelijkheden
binnen
ons
onderwijs te kunnen creëren.
Uiteraard houden we u hierover
op de hoogte.

Liederen



Nieuws uit het team



We voelen ons elke dag opnieuw
dankbaar als we de schooldeuren
open mogen doen! Wat een
zegen om ‘echt’ contact te
mogen en kunnen maken met
elkaar. We genieten van uw



Jezus is… (Opwekking
Kids 46)
Neem mijn leven, laat
het Heer (gezang 473)
Hoor mij toch (Pzzzalm
61)
Bewaar het in je hart
(Elly&Rikkert)

BC
Via deze weg willen wij Caroline
van Hemert als kandidaat voor
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de bestuurscommissie van onze
school aan u voorstellen. We zijn
dankbaar dat Caroline te kennen
heeft gegeven zich als kandidaat
hiervoor beschikbaar te stellen.
Bezwaren tegen haar
kandidatuur kunnen tot uiterlijk
dinsdag 13 April bij Richard van
Mersbergen (BC voorzitter)
kenbaar gemaakt worden. Mocht
u een tegenkandidaat willen
indienen is dit ook mogelijk.
Indien niet wordt voorgedragen
en er geen bezwaren zijn, zal
Caroline vanaf 14 April tot de
bestuurscommissie toetreden.

Luizencontrole
Op dit moment
vinden
er
noodgedwongen
geen
luizencontroles plaats. Het zou heel fijn
zijn als de kinderen thuis zo af en
toe extra door u gecontroleerd
worden. Mocht u contact met de
luizen-coördinator
willen
opnemen voor advies, dan kunt u
terecht bij Marjolein Hakkert.

Gebouw
Een fris en aantrekkelijke
schoolomgeving
vraagt
om
onderhoud. De komende periode
worden of zijn o.a.:
-alle inloopmatten vervangen
-een nieuw logobord geplaatst
-een nieuwe vlag opgehangen
-de losse stukken kunstgras
opnieuw bevestigt
Kortom ook al kunnen we u
helaas nog niet in school welkom
heten, achter de schermen blijft

ook hieraan druk gewerkt
worden. Op deze wijze hopen we
mede een bijdrage te leveren
aan een fijne schoolbeleving voor
uw kind.
Na een uitgebreide
voorbereidend proces vanuit de
gemeente en ons hebben we ook
ander positief nieuws gekregen.
Er komt een grote renovatie wat
betreft ons gebouw. Het is de
bedoeling dat e.e.a. nog in 2021
wordt gerealiseerd, inclusief
verwarming. De gemeente is
bouwheer en het project wordt
samen met de Meester
Aafjesschool gerealiseerd.
Wij betalen 10% bij aan de
kosten. Zo’n 27.000 euro (totale
kosten zijn 270.000 euro),
daarvoor krijgen we iets zeer
moois terug. De school voldoet
dan tevens aan de norm van
Frisse scholen klasse B en ENG.
(nul op de meter)

Eindtoets groep 8
Inmiddels
hebben alle
kinderen van
groep 8 hun
keuze voor
een voortgezet onderwijs school
mogen maken. Op maandag 15
en dinsdag 16 april zal er bij hen
de landelijke Eindtoets Route 8
worden afgenomen. Toetsen
leveren o.a. een bijdrage bij het
in kaart brengen van het
cognitieve beeld van een kind.
Daarnaast geven zij binnen onze
school input, over de weg erna.
Hoe nu verder met de stof?
Kunnen we door? Moet er nog
iets herhaald worden? Wat
kunnen we hier als school voor in
de toekomst van leren? Het is bij
toetsen in het algemeen altijd
goed om te onthouden dat zij het
unieke en bijzondere van een
kind niet kunnen vangen.

IPC
In de
weken
zijn:
-groep
met
nacht
-groep 6/7 met mode

komende
gaan of
1 t/m 5
dag en

-groep 8 met weer en klimaat
als thema binnen IPC aan de slag.
Op woensdag 28 april zal het
team
opnieuw
een
IPCstudiemiddag onder leiding van
Esther Zwinkels volgen. Het is
mooi om te zien welke
ontwikkeling wij hier in groep 3
t/m 8 in het afgelopen jaar, op
het gebied van werken aan
doelen in een thematische
setting, hebben doorgemaakt.
Daarnaast is het zeer waardevol
om de aansluiting van groep 1/2
te zien a.d.h.v. de datamuur. Op
deze wijze hebben we de
doorgaande lijn binnen school
krachtig weten te versterken.
Het werken binnen een thema
aan vooraf gestelde doelen, was
de kleuters al bekend. Het
mooiste is om het enthousiasme
en de innerlijke motivatie bij de
kinderen in dit proces te mogen
bewonderen. Dat is uiteindelijk
waarom we deze werkwijze
gestart zijn.

prachtig aan bij onze
Kanjermethode en visie. In deze
periode worden de Kanjerlessen
uiteraard vervangen door de
lessen Rots en Water. Door
sport, spel en bewegen,
ontwikkelt uw kind vaardigheden
zoals regels en grenzen leren
aanvaarden en respecteren.
De aangereikte tools kunnen uw
kind helpen om rustig te blijven
in situaties die voor hem in de
toekomst spannend kunnen zijn.
Kinderen kunnen Rots en Water
overal toepassen; tijdens het
buitenspelen, in conflictsituaties,
tijdens een spreekbeurt en zelfs
bij een moeilijk afscheid. Een
mooie meerwaarde voor de
sociale dynamiek in een groep en
tevens een prachtige
voorbereiding op de overstap
naar het voortgezet onderwijs.

Cultuur

Gevonden voorwerpen
Onze
gevonden
voorwerpen
bakken
puilen uit. Wie o wie mist er nog
iets thuis? Wil uw kind hier nog
even in kijken? De bakken staan
in de hal in een Ikea kastje met
zwarte bakken tegenover het
verwarmingshokje in de entree.
Eind van de maand zullen wij de
spullen doneren aan een goed
doel. Tot dat moment heeft uw
kind
de
gelegenheid
om
eventuele vermiste zaken via
deze weg op te sporen.

Rots en water
Groep
6/7
start op
6 april
met de
inmidde
ls langer gekoesterde wens, om
binnen school, als groep met
Rots en Water aan de slag te
gaan. Een hele mooie kans die
wij groep 8 in het verleden ook
hebben mogen en kunnen
bieden. Rots en Water sluit
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Wij hebben, zoals uw misschien
wel weet, bij de start ervan er
bewust voor gekozen ons aan te
sluiten bij het cultuur convenant
van de gemeente West Betuwe.
Dit vanuit de visie onderwijs te
willen geven aan hart, hoofd en
handen. Scholen binnen dit
convenant werken op drie
niveaus. Wij werken op het
middelste niveau genoemd
‘aanpakken’. Juf Lisa neemt
namens De Schakel deel aan de
bijbehorende overleggen en
staat borg voor de
implementatie en het borgen
van bijbehorende zaken binnen
onze school. Onder haar taak
IPC-coördinator valt ook het
onderdeel kunst en cultuur. De
komende periode zullen wij
samen met de gemeente
bekijken of wij de stap naar
verankeren willen gaan zetten.
Het gemeentebestuur van West
Betuwe heeft de ambitie dat
iedereen, jong en oud, kan
kennismaken met cultuur en
kunst. Om deze ambitie waar te
kunnen maken, is het van

belang dat culturele activiteiten
toegankelijk en aansprekend
zijn. In het primair onderwijs
willen ze daarom stimuleren:
- dat élk kind wordt bereikt met
cultuureducatie
- dat kinderen zich blijven
verwonderen en inzichten
opdoen
- dat onze kinderen met
ondersteuning van lokale
culturele organisaties leren
over de cultuurhistorie van de
dorpen van West Betuwe
dat kinderen leren om goede
onderzoeksvragen te bedenken
en vanuit hun motivatie en talent
tot een antwoord komen

Koningsspelen
Vrijdagmorgen 23
april 2021
organiseren wij
binnen elke klas
de Koningsspelen.
Wij gaan er, binnen de
mogelijkheden, een sportief
feestje van maken. De
sponsorloop die op de planning

stond, schuiven we dus helaas
onder deze gegeven
omstandigheden een schooljaar
door. We zouden het wel erg
leuk vinden als de kinderen op
deze dag in het oranje naar
school zouden willen komen. Het
is van belang dat ze zich op die
dag in hun kleren lekker kunnen
bewegen. In het Sport- en
Feestpakket, wat we dit jaar bij
deelname ontvangen, zitten
allemaal items waarmee je
samen kunt spelen. Verdere
informatie over deze dag zullen
Juf Margreet en Juf Willemijn
t.z.t. via Parro met u delen.

Gym
Sinds 15 maart gymmen alle
kinderen na de tweede Lock
down periode weer in de
gymzaal in Meteren. De groepen
komen elkaar binnen niet tegen.
Op deze wijze kunnen we ook
hier voldoen aan de aan ons
voorgeschreven
maatregelen.
Voor gym hebben de kinderen,
zoals uw weet, passende
sportkleding en sportschoenen
voor binnen nodig. Uit ervaring
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willen we meegeven dat het na
deze langere periode weer eens
goed is om thuis als ouders te
controleren of uw kind nog de
juiste maat draagt. De kinderen
van groep 6/7 en 8 gaan, zoals u
weet, op de fiets naar de
gymzaal.

Komende activiteiten
1-4
2-4
t/m
5-4
6-4
23-4
27-4
28-4

Middag: Paasviering
+creatieve middag
Paasweekendkinderen zijn vrij
Start rots en water
groep 6/7
Koningsspelen
Koningsdag-kinderen
zijn vrij
IPC
studiemiddagkinderen
gewoon
naar school

Bijlagen
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