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Maandbrief
Verjaardagen
Datum Naam
groep
1
Fenna Piek
6
5
Micha van den Bogaard 2a
22
George Haroutiounian 5
23
Hidde Kaasjager
7
25
Saar Stelma
2a
25
Tijs Stelma
1
30
Thomas Vermonden
3

Intro

-Dankdag 2022Dankbaar & Delen
Dankdag voor Gewas en
Arbeid. Een dag om God
dankbaar te zijn voor alle
goede gaven die Hij ons gaf en
een dag om onze zorgen
opnieuw met vertrouwen in
Zijn handen te mogen leggen.
Wat is het mooi, dat wij dit
met alle kinderen samen
mogen vieren!
Dit jaar kunt u, zoals u weet, als
gezin weer via school meedoen
met de schoenendoosactie! Wij
sluiten hierbij aan bij de
Hervormde en Gereformeerde
kerk. Misschien kent u deze actie
nog wel van uzelf van vroeger.
Het idee is dat uw kind(eren) een

schoenendoos
vullen
voor
kinderen die het niet zo goed
hebben als wij hier in Nederland.
Het is een vrijblijvende actie, dus
voelt u zich niet verplicht om
mee te doen. Via onderstaande
link ziet u een mooie clip van
Marcel en Lydia Zimmer over de
actie.
https://www.youtube.com/watc
h?v=ZlGF_LvsoOs
Voor de vakantie heeft uw kind
een flyer mee naar huis
gekregen, waar alles in staat hoe
jullie mee kunnen doen. Op
school
staan
ook
lege
schoenendozen die voldoen aan
de juiste afmetingen. Deze
mogen meegenomen worden.
Tot uiterlijk vrijdag 11 november
kunnen de schoenendozen op
school worden ingeleverd. Bij
onduidelijkheden of vragen kunt
u terecht bij juf Lisa.

(rekenen) en twee collega’s met
hun Kanjercursus. Alle collega’s
zijn zeer actief in de groepen en
binnen de school. In de
afgelopen periode hebben we u
als ouders met of zonder gasten
ook al regelmatig welkom mogen
heten in de school. Kortom het
bruist op De Schakel!

Liederen
•
•

Ik ben bij je (Opw.
kids 45)
Grote God wij loven U
(Gezang 444)

•

Prijs de Heer (Opw. kids
91)

•

Jezus
Overwinnaar
(Opw. 832)

•

Elke morgen (Elly en
Rikkert)

Rekenen groep 4 t/m 8

Nieuws uit het team
We kijken als team dankbaar
terug op de periode van de start
tot aan de herfstvakantie. Alle
leerkrachten bleven gezegend
met goede gezondheid om hun
werk in de klassen goed te
kunnen doen. Daarnaast hoefden
we gelukkig ook nu weer geen
klassen thuis te onderwijzen of
naar huis te sturen. We mochten
samen delen in vieringen en
genieten van elkaars nabijheid.
Onze Bhv’ers hebben hun
herhalingscursus weer positief
afgesloten. Daarnaast zijn twee
collega’s gestart met de cursus
‘Met
Sprongen
Vooruit’
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Zoals u weet werken alle
kinderen in groep 4 t/m 8,
binnen onze school, op een eigen
Chromebook. Hierop verwerken
zij de stof voor rekenen via
Snappet. Deze wijze sluit geheel
aan bij onze wijze van Effectieve
Directe Instructie. Elke dag wordt
er aan één leerdoel gewerkt. Ook
is de methode adaptief en past
hij de sommen aan de individuele leerling aan. Naast het
werken op de Chromebook, zijn
wij, zoals u weet, trotse bezitters

van een rekenkast. Door uitbreiding van de materialen staan er
inmiddels 2 exemplaren in de
hal. Dit is mede mogelijk
gemaakt door het sponsorgeld.
In deze kast treft u allerlei
handelend en spelmateriaal voor
de rekenlessen aan. Deze materialen krijgen de kinderen in de les
of in circuitvorm aangeboden. Zo
werken wij ook met rekenen
vanuit de visie, om waar mogelijk
hart, hoofd en handen in te
zetten.

De rode kant staat voor:
Ik gedraag me als een motor en
denk vooral aan mezelf.
Mijn vrienden en vriendinnen
lachen om mij: zij geven mij
benzine.
Maar andere klasgenoten vinden
mijn gedrag vervelend of worden
bang als ik zo doe.
Mijn ouders zouden dit gedrag
ook niet goedkeuren.

Gastlessen gym
Zoals eerder dit jaar aangegeven
vinden er in de groepen
gastlessen van
externe
specialisten
plaats. Voor de
herfstvakantie
hebben groep 4
t/m 8 gastlessen Judo mogen
volgen. In deze lessen werkt
gericht gewerkt aan een
groepsdoel. Groep 1 t/m 4 kreeg
op het plein een extern aanbod
in pleinspelletjes. Deze maand
zal groep 5 t/m 8 tijdens de
gymles door een specialist in
aanraking gebracht worden met
de sport boksen. Groep 1 t/m 4
gaat verder aan de slag met het
verrijken van hun pleinspelletjes.
Kortom we zijn met elkaar, ook
op school naast al het denkwerk,
lekker in beweging!

Kanjermethode
Binnen de klassen staat de
smiley-poster centraal. Deze
gebruiken wij, o.a. als middel,
om een stevige basis te creëren
en behouden voor een goed
pedagogisch klimaat.
We kunnen ons namelijk op twee
manieren gedragen.
De groene kant staat voor:
Ik gedraag me op een manier die
goed voelt voor mijzelf.
Ik let hierbij op mijn klasgenoten,
de leraar en mijn ouders.
Voelen die zich ook allemaal
prettig bij mijn gedrag?

gehouden.
Ook dit jaar
hebben we
deze actie
voor school
weer uitgezet. We hopen d.m.v.
uw hulp op een prachtig
resultaat. De actie blijft namelijk
zeer belangrijk voor onze school.
Reminder: De kinderen kunnen
de bestellijsten nog tot vrijdag 4
november inleveren. In week 46
kunnen de bestelde poppen op
woensdag 16 november door u
als ouder/verzorger, bij ons op
school
worden
opgehaald.
Neemt
u
hier
een
boodschappentas voor mee! We
hopen dat velen van deze actie
mee mogen genieten!

Nieuw rapport

Bij eventuele conflicten is het
belangrijk om te vragen of het de
bedoeling is om de ander boos of
verdrietig te maken. De meeste
kinderen
hebben
goede
bedoelingen, maar het gaat
weleens mis en dan zeggen we
daar iets van om zodoende weer
met elkaar door één deur te
kunnen.
Binnen de school werken we
allen, groot en klein, hard aan
het behouden van ons sterk
pedagogisch klimaat. Dat is dan
ook de reden dat de overblijfouders aanstaande vrijdag een
Kanjertrainingsmoment,
o.l.v.
onze
kanjercoördinator
juf
Sandra, aangeboden krijgen.
Overblijfouders hebben, tijdens
het
buitenspel
in
de
middagpauze, een grote invloed
in het behouden van het
pedagogisch klimaat. Het is dan
ook erg fijn dat zij hiervoor open
staan. Dankjewel voor jullie inzet
hierin!

Speculaaspoppenactie
Goede
dingen
moet
je
waarderen en meerdere malen
van genieten! Toch? Als OC
hebben we de afgelopen jaren,
met groot succes, een speculaaspoppenactie via de bakker
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IPC is (zoals u
inmiddels weet)
onderwijs
waarbij de focus
op het leren ligt
en de aandacht op het aanleren
van kennis, vaardigheden en
inzichten ligt. Het leren wordt
thematisch aangeboden, zodat je
het leren integreert en de
kinderen
op
deze
wijze
enthousiast maakt en hun
nieuwsgierigheid probeert te
prikkelen. Zo gaat het leren meer
vanzelf. De kinderen worden
aangemoedigd om ook na te
denken over het eigen leren, om
te reflecteren en om (eigen)
doelen te stellen. Er is veel
ruimte voor de eigen werkwijze
en het werken aan de talenten
van kinderen.
Om de ontwikkeling van de
kinderen ook op dit vlak
zorgvuldig terug te kunnen
koppelen, zijn we achter de
schermen inmiddels al ruim één
jaar een nieuw rapport te
realiseren. Hierin zal uiteraard
niet alleen IPC een plek krijgen,
maar ook de kernvakken en alle
andere gebieden die op school
van belang zijn. We hopen in
schooljaar 2023-2024 het nieuwe
rapport te kunnen invoeren.

Medische informatie
Wij hebben het verzoek aan alle
ouders van De Schakel of zij de
medische informatie van hun
kind(eren)in Parnassys willen
controleren. Klopt alles nog wat
hier staat beschreven? Mochten
er wijzigingen zijn, dan kunt u die
zelf in Parnassys wijzigen.

Schoolfotograaf
Als het goed is, bent u allen
inmiddels al een tijdje in bezit
van de inloggegevens om de
foto’s van uw kinderen te
bewonderen. Onze hoffotograaf
Melanie Zondag was weer van de
partij om dit alles te kunnen
realiseren. Het weer was
uitstekend om dit, zoals u van
haar gewend bent, buiten te
kunnen doen. Mocht u de foto’s
nog willen bestellen, dan zou het
voor haar heel fijn zijn als u,
indien gewenst, dit voor 12
november kunt verzorgen.

Luizencontrole
Na elke vakantie vindt er op
donderdagmiddag een luizencontrole
plaats.
Ouders en
grootouders
van
onze
school hebben zich hiervoor
beschikbaar gesteld. Zij zullen de

coronamaatregelen
uiteraard
hanteren. Via deze weg hartelijk
dank hiervoor! Het zou heel fijn
zijn als de kinderen op deze
dagen geen ingevlochten haren
dragen. Dit scheelt de ouders
veel werk. Mocht u contact met
de luizen-coördinator willen
opnemen dan kunt u terecht bij
Marjolein Hakkert.

Ziektemeldingen
Helaas kan het een keer
gebeuren dat uw kind ’s morgens
ziek wakker wordt. Uiteraard
voor
niemand
leuk!
Het
ziekmelden van uw kind kunt u ’s
morgens telefonisch aan ons
doorgeven. Wij vinden het fijn u
dan kort te spreken, vandaar dat
we dit niet via Parro willen laten
plaatsvinden. U kunt dan bellen
naar school, het nummer is
0345-581724. Misschien goed
om het telefoonnummer in uw
mobiel te zetten, zodat u het
snel paraat heeft.

-Ontwikkelingen van de pilot van
de
nieuwe
taal/
spelling
methode in groep 4 en 5
-Het samen te vormen nieuwe
schoolplan
-Burgerschap binnen onze school
-Het
analyseren
van
de
tevredenheidspeilingen van de
kinderen, ouders en de werknemers.
-Sociaal emotionele ontwikkeling
groepen/school-> Kanvas

Komende activiteiten
1-11
2-11
8-11
10-11

15-11

17-11

Studiedag
De studiedag van 21 november
zal voor het team o.a. in het
teken staan van:
-De afronding van het eenjarig
traject verdieping van het
onderwijs aan meer- & hoog
begaafde leerlingen-> externe
scholing door Betuws Begaafd

21-11

24-11

-
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Herfstvakantie
Dankdag,
gezamenlijke viering
Gastles boxen voor
groep 5 t/m 8
Gastles
pleinspelletjes voor
groep 1 t/m 4
Vervolg
gastles
boxen, voor groep 5
t/m 8
Bezoek
regionaal
archief Tiel voor
groep 5/6
Studiedag van het
team, de kinderen
zijn vrij.
Leesgesprekken met
enkele
leerlingen
door de leesmediacoach

