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Maandbrief
Intro…

Grandia van harte welkom in
groep 1. Wij wensen hen een hele
goede start toe binnen hun
groep, waarin wij ze toewensen
dat zij 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

Verjaardagen
Augustus
Datum Naam
Groep
7 Jesse Vos
2
9 Lucas de Ruiter
5
13 Lisanne Timmer
7
18 Lucas v. Mersbergen 7
19 Sarah van Hemert
5
20 Noëlle Redelijkheid 3
21 Daan Bakker
4
26 Carlijn Roos
2
28 Maartje de Ruiter
2
28 Noa Van Hemert
8
31 Hadassa Jansen
5

Nieuwe leerling
Via deze weg heten
wij Lars Zondag,
Bram v. Kuilenburg,
Rafaël Timmer, Tirza
Vleugel, Thijn Zondag en Aafke

We mogen als team terugkijken
op een goede zomerperiode. We
zijn dankbaar dat we allen onze
‘genietmomenten’
hebben
mogen ervaren, om ons weer op
te laden. Een mooie start voor
een nieuw schooljaar!
Juf Florine zal dit jaar starten als
LIO-er binnen groep 5/6 van
onze school. De LIO is een
onderdeel van de lerarenopleiding. Als leraar in opleiding
(LIO) wordt de student in de
laatste fase van zijn opleiding als
leerling-werknemer aangesteld
in een school. Door de LIO
positief af te ronden behaalt zij
haar diploma. We wensen haar
veel werkplezier in het delen van
haar liefde voor het kind, kennis
en kunde en in de samenwerking
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met de ouders en het team. Dat
zij zich daarin gedragen mag
weten door Zijn zegen. Juf Lisa
zal juf Florine binnen de school
als mentor begeleiden.
Juf Ingeborg zal op de
maandagmiddag in groep 4 te
vinden zijn. Op deze wijze kan juf
Willemijn genieten van haar vrije
maandagmiddag. Zij zal deze
taak op zich nemen, totdat er
een andere goede structurele op
lossing voor deze vervanging
gevonden is. Uiteraard stellen we
u hier dan over op de hoogte.
Als gehele team hebben we
elkaar
vandaag
mogen
ontmoeten op een studiedag.
Deze studiedag stond o.a. in het
teken van het starten van het
schooljaar,
analyses
en
opbrengsten ->daarop volgende
evaluaties-> uitgezette plannen
en het vormen van ons
persoonlijke ontwikkelingsplan
van dit jaar (P.O.P.). Een deel van
de dag hebben wij ook externe
scholing gevolgd i.v.m. het traject
Betuws Begaafd, wat wij vorig
jaar gestart zijn Het was fijn
elkaar weer te mogen ontmoeten
en samen te bouwen aan goed en
Christelijk onderwijs voor ‘onze’
kinderen.

Geboorte
Binnen het gezin van Lars Zondag
en Sara van Laar heeft er deze
zomer
een
geboorte
plaatsgevonden. Lars is grote
broer geworden en Sara grote

zus! Wat een vreugde! We
wensen hen samen met hun
ouders
heel
veel
mooie
momenten met dit bijzondere
Godswonder in hun midden.

Liederen
•
•

Samen is veel leuker
(Opw. kids 191)
Psalm 90 vers 1

Schooltijden
Na een lange zomerperiode is het
van
extra
belang dat
wij in alle
klassen
gezamenlijk
de dag met alle kinderen kunnen
starten. De schooldag starten wij
om 8.30 uur in de kring in de klas.
De kinderen zijn tussen 8.20 uur8.30 uur (bij aankomst op school)
net als verleden jaar van harte
welkom om gelijk langzaam de
klas binnen te mogen druppelen.
Op de eerste schooldag van
aanstaande maandag bent u,
zoals we gewend zijn, ook van
harte welkom om mee naar
binnen te lopen. Wij zien er naar
uit u allen te mogen ontmoeten!
Daarnaast zal juf Ingeborg op
haar werkdagen de kinderen in de
ochtend
buiten
blijven
begroeten. Juf Valerie zal op
woensdag deze rol op zich
nemen.
Wij willen u vragen alert te zijn op
het op tijd aanwezig zijn van uw
kind (graag minimaal 5 minuten
van tevoren), aangezien zij in
school hun pauzespullen nog op
de juiste plek leggen. Daarnaast is
het goed te vermelden dat
kinderen vanaf 8.15 uur op het
plein welkom zijn, eerder is niet
wenselijk i.v.m. het ontbreken
van toezicht en hun veiligheid.
Bij de kinderen die voor het eerst
naar school komen is de ouder
uiteraard van harte welkom om
zijn/haar kind naar binnen te
brengen. Alle andere ouders zijn
dagelijks welkom om bij het hek
of op het plein afscheid te nemen
van hun kind(eren). Dit geld ook
voor de ouders van kinderen
binnen de kleutergroepen. Het is

leuk om als ouder van jonge
kinderen af en toe een blik in de
klas te kunnen werpen. Als
startende kleuter is het ook leuk
om dingen aan te kunnen wijzen
terwijl je je ouders erover vertelt.
Daarom willen we aan de ouders
van de groepen 1 t/m 3 vragen,
aan het einde van de dag, hun
kind op te wachten bij de
pleindeur van het lokaal van uw
kind. Op deze manier is het ook
makkelijker om aan het einde van
de dag even in contact te komen
met de leerkracht van uw kind.
Voor de andere ouders geldt dat
ze na schooltijd uiteraard ook van
harte welkom zijn als ze een
keertje een blik in de klas willen
werpen. Alvast hartelijk dank
voor het helpen van de kinderen
in dit alles!

Kanjermethode

In de eerste week van het
nieuwe schooljaar besteden we
in de klassen veel aandacht aan
de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de leerlingen
door de nadruk te leggen op het
stimuleren van een positieve
groepsvorming met behulp van
de startweek. In de
desbetreffende week zullen
onder andere de Kanjerpetten en
regels herhaald worden en
diverse actieve werkvormen
worden uitgevoerd, zoals de
motor en benzinepomp
oefening, waarover uw kind
ongetwijfeld kan vertellen in de
thuissituatie. Ter afwisseling
spelen de kinderen Kanjerspellen
met als doel om elkaar beter te
leren kennen, de samenwerking
tussen leerlingen te bevorderen
en op een positieve wijze om te
leren gaan met fysiek contact.

2

Luizencontrole
Na elke vakantie
vindt
er
normaliter op
donderdag een
luizencontrole
plaats. Ouders en grootouders
van onze school hebben zich
hiervoor beschikbaar gesteld.
Het zou heel fijn zijn als de
kinderen op deze dagen geen
ingevlochten haren dragen. Dit
scheelt de ouders veel werk.
Mocht u contact hiervoor willen
opnemen dan kunt u hier op dit
moment voor terecht bij Ingeborg
van Reenen.

Gezonde pauzehap
In de ochtendpauzes vragen wij
alle kinderen, een gezonde
pauzehap in
de vorm van
groente en
fruit mee
naar school
te nemen voor in de pauze. We
beseffen dat dit voor sommige
kinderen niet genoeg is, uiteraard
mag de groente en fruit dan met
een
gezonde
aanvulling
aangevuld worden. U kunt dan
denken aan een gekookt ei,
bruine boterham met pindakaas,
etc. Koekjes, knijpfruit met
toevoegingen, rijstwafels met
chocolade en andere zoetigheden
passen hier in onze ogen niet in
thuis.

Gym
De groepen 3 t/m 8 gaan weer
elke week een blok gymmen in de
gymzaal bij het dorpshuis van
Meteren. Als school kiezen wij
ervoor vanaf groep 3 t/m 8 2x45
minuten hiervoor in te zetten. We
hebben hierbij een wisselend
aanbod van toestellessen en
spellessen, waarbij de kinderen
o.a.
allerlei
motorische
vaardigheden krijgen aangeleerd.
Op de dag van de gymles is het
prettig als de kinderen geen
sieraden om hebben. Voor gym
hebben zij sportkleding en
sportschoenen voor binnen
nodig. Het is vooral bij de jongere
kinderen, handig als ze kleding
aan hebben die ze gemakkelijk

zelf aan en uit kunnen trekken. In
de gymzaal lopen de kinderen op
gymschoenen met lichte zolen,
zijn deze een keer vergeten dan
lopen de kinderen op blote
voeten in verband met de
veiligheid. De gymschoenen en
gymkleding graag in een aparte
tas meegeven.
In de onderstaande tabel kunt u
lezen wanneer de groep van uw
kind in de sporthal staat
ingepland voor schooljaar 20222023. Voor deze planning zijn wij
afhankelijk van de tijden die wij
toegewezen krijgen van de
gemeente.
Dag

Groep

Dinsdag

7/8

Dinsdag

5/6

Dag

Groep

Vrijdag

2/3

Vrijdag
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De kinderen van groep 7/8 gaan
op de fiets naar de gymzaal. Op
dinsdag moeten zij dus hun fiets
meenemen. De vraag aan de
ouders van groep 5/6 is hun kind
op dinsdagmiddag bij de sporthal
op te halen. De vraag aan de
ouders van groep 3 is op
vrijdagmorgen hun kind bij de
sporthal te brengen voor de start
van de schooldag.

Radix
Dit jaar hebben we ook weer de
mogelijkheid om kinderen die
meer aankunnen extra uitdaging
te bieden in de Radix groepen. We
hebben ook dit jaar meerdere
groepen.
Een
onderbouw,
middenbouw
en
bovenbouw
groep. Iedere groep werkt, naast
het verrijkingsaanbod in de klas,
op woensdag een periode buiten
de klas aan voor hen passende
opdrachten onder leiding van juf
Valerie. Ook voor de Radixgroepen
is het schooljaar in drie perioden
verdeeld. Per periode wordt er
gekeken of er nieuwe kinderen
toegelaten
kunnen/moeten
worden en of het aanbod nog
steeds passend is voor de
kinderen. Heeft u vragen over de
Radix? Deze kunt u stellen aan de
leerkracht van uw kind. Voor
kinderen die vorig jaar meededen
aan Radix verandert er niets. Zij
doen ook dit jaar weer mee. Ook
de Radix groepen starten dit jaar in
de 2e week van het schooljaar.

Kindgesprekken
Aan het begin van het schooljaar voeren de leerkrachten met
alle kinderen van onze school
vanaf
de
tweede
week
een kindgesprek. Collega’s zullen
speciaal
komen
om
de
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leerkrachten hiervoor te komen
vervangen. Kindgesprekken
zetten
wij
in
om
de
onderwijsbehoeften
van
kinderen duidelijker in beeld te
krijgen, de pedagogische relatie te versterken en de
persoonlijke betrokkenheid en
motivatie te vergroten.

Ze stimuleren
het
eigenaarschap, en hebben een
positieve invloed op het
welbevinden
van de kinderen.
We merken dat, naast de
collega’s, veel kinderen de 1 op 1
gesprekken waarderen.

Zending
Elke maandag mogen
de kinderen van groep 1 t/m 8
zendingsgeld meenemen. Op
deze wijze willen wij
de kinderen o.a. leren
omzien naar elkaar.
Dit schooljaar blijft
ons zendingsdoel Stichting
Aroon: Huis van de liefde

