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Intro…

Nieuws uit het team
Op dinsdag 5 oktober is het de
dag van de leraar.
O.a. een dag
waarop ook wij
onze waardering willen uiten aan al ons
onderwijs personeel. We zijn

dankbaar dat zij zich binnen De
Schakel elke dag opnieuw met
hart en ziel willen inzetten voor
goed en Bijbelgetrouw onderwijs
aan ‘onze’ kinderen!
Met passie zijn wij daarin ook
een leerwerkplek voor
aankomende leerkrachten. Juf
Florine (opleidingsschool de
Driestar) loopt, zoals u weet,
haar LIO-traject in groep 5/6. Dit
jaar krijgen wij ook twee CHE
(PABO) stagiaires binnen ons
midden. In groep 2/3 zal juf
Nienke Bok het hele jaar op
donderdag en vrijdag
meedraaien. Ze is derdejaars
PABO student. Af en toe komt ze
ook een hele week stage komen
lopen. Daarnaast zal zij 1x in de 6
weken een donderdagmiddag in
groep 4 te vinden zijn. Wij
kennen juf Nienke al van haar
stage in het eerste jaar van haar
opleiding en zijn erg dankbaar
voor haar komst. Naast juf
Nienke zal er ook een eerstejaars
stagiaire van de CHE binnen De
Schakel kennis gaan maken met
het onderwijs. Zij heet Sara van
der Wal. Zij zal naast 4 losse
stage weken, elke donderdag
binnen school aanwezig zijn.
Groep 1/2 en groep 4 zullen de
groepen zijn, waar zij van harte
welkom wordt geheten. Zij zal dit
jaar starten in groep 4.

Liederen
•
•
•

Let it rain (Hillsong)
Psalm 42:7
Lopen op het water
(opw 789)
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Dierendag

Op dinsdag 4 oktober is het weer
zover, dierendag! Alle kinderen
mogen deze dag een knuffeldier
meenemen. Het meenemen van
hun levende huisdier, slaan we
i.v.m. de schoolfotograaf deze
keer over. We zouden het erg
leuk vinden als het knuffeldier
een nachtje mag blijven slapen.
Dit i.v.m. de Kinderboekenweek
opening Gi-ga-groen van deze
woensdag 5 oktober.

Schoolfotograaf 4 okt
Op dinsdag 4
oktober
zal
Melanie Zondag
inmiddels onze
hoffotograaf
😉, alle kinderen (bij droog weer)
opnieuw vastleggen op beeld. Dat
beloofd weer veel moois! Onder
schooltijd zullen de individuele en
groepsfoto’s gemaakt worden.
Twee OC-ouders zullen Melanie
hierbij ondersteunen. Vanaf
14.30 uur bent u van harte
welkom om in de rij aan te sluiten
om een gezinsfoto van uw
schoolgaande en andere niet op
De Schakel zittende kinderen te
laten maken. Het is uiteraard wel
van belang dat u hiervoor op tijd
aanwezig bent, zodat Melanie
niet op u hoeft te wachten. Ook
dit alles zal weer buiten

plaatsvinden. Na deze dag zal zij
alle foto’s verwerken en erna de
digitale inloggegevens om de
foto’s te bestellen met u delen.
Wij zijn dankbaar dat wij ook op
deze wijze mogen meegenieten
van het talent van onze ouders.

Hoeken

motivatie van het kind vergroten.
Kindgesprekken stimuleren tot
meer eigenaarschap, en hebben
een positieve invloed op het
welbevinden van de kinderen.
We merken dat veel kinderen de
1 op 1 gesprekken waarderen en
zijn dan ook dankbaar dat de
ruimte om leerkrachten hier vrij
voor te roosteren binnen De
Schakel realiseerbaar is.

Kinderboekenweek

Na een langdurig traject kunnen
wij u zeer verheugd melden dat in
beide onderbouwlokalen al het
basismateriaal voor de hoeken
van ontwerp tot realiteit is
verwezenlijkt. Van leesboom, tot
bouwhoek, tot delen voor de
huishoek/themahoek. Op de
foto’s ziet u hier twee onderdelen
van. Waar alles is begonnen met
een ontwerp van Risko (o.a. de
vader van Mette), heeft Evert
(o.a. de vader van Sylke) ook de
laatste bouwhoek tot leven
gebracht. Het is prachtig om te
mogen ervaren hoe dit materiaal
naast een uitgebreid visietraject
met alle onderbouwcollega’s
bijdraagt aan rijk spel voor onze
kinderen. Thematisch werken
waarin
facetten
van
ervaringsgericht
en
ontwikkelingsgericht leren aan
bod komen. Wij willen, via deze
weg,
eenieder
die
heeft
bijgedragen aan het realiseren
van het plan hier hartelijk voor
danken!

Kindgesprekken
De eerste
weken van
het schooljaar hebben
alle leerkrachten met alle
kinderen van onze school een
kindgesprek gevoerd. Het doel
van de kindgesprekken is het
duidelijker in beeld krijgen van de
onderwijsbehoeften van de
kinderen, de pedagogische relatie te
versterken
en
de
persoonlijke betrokkenheid en

In bomen klimmen en diersporen
zoeken in het bos, zandkastelen
maken of vliegeren op het
strand, een hut bouwen of
picknicken in het park of vogels
spotten en een moestuintje
maken in je eigen tuin. De natuur
is overal om ons heen. Buiten is
er van alles te ontdekken en te
doen.
Er zijn heel veel boeken die
kinderen helpen een echte
natuurheld te worden. Ga mee
op avontuur om al het moois van
de natuur te zien! Leer over
bijzonder dierenweetjes in
informatieve boeken, dompel je
onder in spannende verhalen
over woeste buitenavonturen of
verwonder je over prachtige
natuurillustraties in
prentenboeken. Kom daarna
mee naar buiten.
De Kinderboekenweek 2022 is
Gi-ga-groen!
De aftrap van de
kinderboekenweek zal tijdens de
maandopening van 5 oktober
plaatsvinden. De kinderen
mogen hiervoor op dierendag, de
dag ervoor, een knuffeldier
meenemen. Op maandag 10
oktober zullen klassen van onze
school de bibliotheek bezoeken.
Daarnaast zullen voor groep 7/8
de voorrondes van de nationale
voorleeswedstrijd gehouden
worden. De winnaar hiervan,
mag weer op naar de Pluk om
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het op te nemen tegen de
winnaar van andere scholen.
Juf Margreet zorgt er met het
team, als leescoach binnen onze
school, voor dat wij niet alleen
tijdens de Kinderboekenweek
lezen bewust centraal laten
staan. Zo zijn we de afgelopen
periode weer gestart met de
eerste ronde van het ‘duo-lezen’.
Achter de schermen is juf
Margreet op dit moment ook
hard bezig om onze
schoolbibliotheek opnieuw te
laten uitbreiden. Het is de
tweede grote impuls. Verleden
jaar heeft er al een hele grote
aanschaf plaatsgevonden. Dit
jaar gaat het om informatieve
boeken die we kunnen inzetten
bij onze IPC’ s thema’s en een
aanvulling van genres die we
binnen onze huidige collectie nog
te weinig bezitten. We zijn
dankbaar dat wij de extra
middelen van het ministerie ook
hiervoor mogen en kunnen
inzetten. Lezen als onmisbaar
onderdeel van het leren en dat
met plezier mogen doen, daar
draait het om.

Coronabeleid
Elke school is door de overheid
gevraagd om in afstemming met
de MR een coronadraaiboek te
vormen. Dit voor de periode dat
de coronagevallen op een school
weer gemeld zullen worden en
de aantallen eventueel
opvlammen.
Praktisch gezien houdt dit voor
onze school en u het volgende in:
1. Als een leerling fit genoeg is
om aan school te werken, maar
verplicht 5 dagen is quarantaine
is, werkt hij/zij thuis verder aan
zijn/ haar gegeven taken. Als een
leerling ‘s morgens wordt ziek
gemeld, legt de leerkracht die
dag erop het 5-daagse
werkpakket klaar. We vragen u
of iemand vanuit uw omgeving
het werk op te halen.
Groep 1/2: De leerkrachten
delen de leerdoelen van de
activiteiten van deze dagen door
middel van de dagplanning. Dit
zodat u thuis in de gelegenheid

bent om deze op spelende wijze
aan uw kind(eren) aan te bieden.
Groep 3 t/m 8: Er is voor iedere
leerling in thuisquarantaine die
zich fit voelt een algemeen
noodpakket voor 5 dagen. Dit is
gericht op automatiseren van
stof van de kernvakken. Te
denken valt aan tafels, klokkijken,
lezen, metriekstelsel, spelling,
etc. Hierin wordt geen individueel
maatwerk toegepast, maar de
algemene
klassenstof
aangehouden.
U
bent
verantwoordelijk
voor
de
uitvoering hiervan. Wij zullen dit
dus niet nakijken of u hierop
aanspreken. Voor groep 3 zal dit
geheel schriftelijk zijn. Voor groep
4 t/m 8 bestaat het rekendeel uit
het werkpakket van Snappet. De
kinderen zullen geen lessen uit
Snappet gevraagd worden te
maken, omdat er ook geen sprake
van uitleg kan zijn.
Groep 1 t/m 3 wordt in een
kritieke periode beschouwd als 1
cohort. Daarnaast worden de
groepen 4, 5/6 en 7/8 als 3
cohorten gezien.
Uiteraard hopen wij, net als u,
dat wij deze winter weinig te
maken hoeven te krijgen met de
inhoud van dit coronadraaiboek.
Voor ons als school blijft het
hierin van belang dat u
coronagevallen van de
schoolgaande kinderen van De
Schakel met ons blijft delen.

Kanjermethode
Kinderen komen
het beste tot leren
als zij zich prettig
voelen. D.m.v. de
startweek hebben
wij, zoals u kon
lezen, dan ook extra aan het
aspect groepsvorming gewerkt.
Elke dag hebben er Kanjerlessen
binnen
alle
groepen
plaatsgevonden. Gedurende het
schooljaar krijgen alle leerlingen
wekelijks ‘Kanjertraining’. Deze
Kanjertraining wordt gegeven
door de eigen groepsleerkrachten
die hier speciaal voor zijn
opgeleid. Het doel van deze

lessen
is
dat
het
kind
gestimuleerd wordt om op een
goede manier om te gaan met
zichzelf en anderen. Met o.a. de
Kanjermethode willen wij ons
veilige pedagogische klimaat
samen borgen en daar hebben we
iedereen voor nodig! Eind van de
vorige maand en begin van deze
maand is dit in de groepen 4 t/m
8 kracht bij gezet door 3 externe
judolessen per groep. Elke groep
is met zijn eigen groepsdoel
samen onder begeleiding van een
gastdocent aan het werk. Een
prachtige ervaring en kans!

Externe hulpverleners
Binnen onze school biedt de
logopediepraktijk kinderpraktijk
Culemborg op maandag
inmiddels al langere tijd zijn zorg
aan binnen onze school. Zij
behandelen onder schooltijd
kinderen van onze en andere
scholen. Op deze wijze is de
belasting voor het kind zo laag
mogelijk, de ondersteuning voor
ouders zo optimaal mogelijk en
de lijntjes tussen de leerkracht
en de behandelaar zeer kort en
krachtig. Wij ervaren dit als een
verrijking. De verantwoordelijkheid van de behandeling ligt
uiteraard geheel bij de
logopedistenpraktijk.
Ook hebben wij nauwe lijnen
met de kinderfysiopraktijk(en).
Deze komt in specifieke groepen
ook 1x per jaar onze kinderen
observeren. Daarnaast kan er
soms ook een schoolobservaties
bij het behandeltraject behoren
en/of behandelingen in ons
schoolgebouw plaatsvinden.
We zijn dankbaar dat we, ‘onze’
kinderen, o.a. op deze wijze
kunnen ondersteunen in de
facilitering van de ruimte en de
drempelverlaging van het
gebruik van deze mogelijkheden.

BC

Met de start van het seizoen,
heeft ook de bestuurscommissie
haar taken weer hervat. De
bestuurscommissie is in het
leven geroepen om de identiteit
van de Schakel te borgen. Dat
klinkt heel mooi, maar wat houdt
dit nu in? Identiteit is datgene
wat uniek is aan iets of iemand.
Voor een school als De Schakel
heeft identiteit vooral betrekking
op de manier waarop er wordt
les gegeven en hoe er met elkaar
om gegaan wordt. De identiteit
van De Schakel is heel mooi
verwoord op de website van de
Schakel
(zie https://cbsschakel.nl/ onder
het kopje "Christelijke
Basisschool De Schakel")
Het is onder andere deze
identiteit waarmee De Schakel
zich onderscheidt van andere
scholen in de regio en het is
daarom belangrijk om deze te
borgen. De bestuurscommissie
doet dit op verschillende
manieren. Zo is de
bestuurscommissie betrokken bij
de aanstelling van een
leerkracht. Ook zijn we
regelmatig aanwezig bij de
dagopeningen van de groepen en
organiseren we elke twee jaar
een thema avond voor de
leerkrachten. Het is bijzonder en
ontzettend leuk om op deze
manier aan De Schakel te mogen
bouwen.
Heeft u een vraag op het gebied
van de identiteit van onze school
of wilt u meer weten over het
werk van de bestuurscommissie?
Aarzel niet om contact met ons
op te nemen. Dit kan via email
adres bc@cbsschakel.nl maar u
kunt ons uiteraard ook
persoonlijk aanspreken op het
schoolplein.
Bestuurscommissie CBS De
Schakel bestaat uit:
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Maartje Verheul
Arjanne de Ruiter
Caroline van Hemert
Wim Blom (secretaris)
Remy Robaard
Richard van Mersbergen
(voorzitter)

Feest
Binnen de
school
hebben wij,
zoals u weet,
het beleid dat
wij in de
ochtendpauzes fruit/groente
nuttigen binnen de groepen.
N.a.v. een gesprek met een
ouder over ons trakteerbeleid,
willen wij onderstaande
informatie ook met u delen.
Tijdens feestmomenten hebben
wij, zoals in de schoolgids
beschreven, de visie dat dit ook
ander gepast lekkers mag/kan
zijn. In onze ogen kan ook dit
bijdragen aan het ervaren van
een verschil tussen een feestelijk
en gewoon moment. Wij zetten
leerlingen die jarig zijn natuurlijk
in het zonnetje. Daar past voor
ons een feestelijk moment met
een traktatie bij. Wij stellen het
op prijs als er tijdens de
traktaties rekening wordt
gehouden met het aspect
gezonde voeding en gezond en
ongezond in balans blijven. Op
www.gezondtrakteren.nl staan
allerlei voorbeelden van
traktaties die lekker en niet te
groot zijn. U kunt bij het
bedenken van traktaties de
volgende punten meenemen: In
balans laten zijn van gezond en
minder gezond / ongezond (één
is genoeg en klein is oké) en/of
kiezen voor een grotendeels
gezonde traktatie. Ook als team
maken we hierin bewuste keuzes
door bijvoorbeeld het trakteren
van een waterijsje i.p.v.
magnum. Op zijn tijd kiezen we
bij het vieren van mijlpalen als
team soms ook bewust voor
minder gezonde/ ongezonde
opties. U kunt dan denken aan
het kinderfrietje op het
pensioenfeest van juf Jannie. Op
deze wijze willen wij vorm geven

aan het in balans blijven van een
gezond en ongezond aanbod.
Mocht u bezwaar hebben tegen
het nuttigen van traktaties van
uw kind op school, voelt u zich
dan vrij contact op te nemen met
de leerkracht van uw kind(eren).
Dit zodat u samen met hen op
zoek kunt gaan naar een
passende oplossing voor uw
kind(eren). Bijvoorbeeld door het
meegeven van de traktaties naar
huis, zodat u dan zelf kunt
beslissen wanneer en of uw kind
de traktatie nuttigen zal.
Ons doel van o.a. ons
fruit/groente en trakteerbeleid
is: Kinderen (door de visie 5x
fruit/groente in de
ochtendpauze) mede leren dat
een terugkerende dagelijkse
gezonde keuze in je
voedingskeuze goed is voor je
lichaam. We willen de kinderen
tevens leren dat het vieren van
mijlpalen in het leven belangrijk
is en dat er ook op het gebied
van voeding verschil mag zijn
tussen gewone en feestelijke
momenten. We willen hen
meegeven dat het af en toe
nuttigen van een ongezonde
keuze in voeding daarin een
passende plek kan krijgen mits
het woord te hierin geen plek
verkrijgt.

OC-WhatsApp groep
Met de zomervakantie achter
ons, staan we ineens in het
nieuwe jaar. De herfst luidt het
nieuwe schooljaar in met hoge
verwachtingen en belangrijke
taken voor de boeg. Zo vond ook
onze oudercommissievergadering plaats om de komende
agenda en activiteiten voor het
nieuwe schooljaar te bespreken.
Alles wat we aanpakken kan
alleen succesvol zijn als we als
team samenwerken en iedereen
zijn verantwoording neemt over
zijn taak onder Zijn leidende
zegen.
We hebben de agenda van het
jaar bekeken en de taken en
verantwoordelijkheden verdeeld
onder de commissieleden. Wij
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geloven en vertrouwen erop dat
elke activiteit weer succesvol zal
zijn. Er gaat veel tijd, moeite en
planning in elke activiteit om dit
tot een succes te maken. Graag
doen wij daarom hierbij een
beroep op alle ouders. Wij (de
oudercommissie) hebben een
WhatsApp-groep en vragen
hierin door het jaar heen hulp
voor specifieke
taken/activiteiten. Deze kunnen
sporadisch door het jaar heen
ook op avonden of na schooltijd
vallen.
Doet u ook mee?
Als u zich opgeeft voor deze
WhatsApp-groep kunt u op dat
moment beslissen of u zou
kunnen helpen ondersteunen bij
de hulpvraag die op dat moment
door ons gesteld is.
U bent onmisbaar voor de
activiteiten die georganiseerd
worden voor uw kind!
Hoe u zich kunt opgeven?
U kunt uw gegevens naar
emmy.timmerman@gmail.com
sturen. Het gaat om uw naam +
achternaam + telefoonnummer +
naam van kind(eren) + groep(en).
Zij zorgen dat u dan toegevoegd
zult worden. Op deze wijze
hopen we de taken onder ons
ouders te verdelen, waardoor
het leuk en draagbaar blijft voor
iedereen.
Veel succes voor het nieuwe
schooljaar aan alle ouders,
leerkrachten en mogen de
kinderen uitkijken naar nieuwe
mooie avonturen!
Hartelijke groet,
De OC

Ateliermomenten
Binnen groep 3 t/m 8 vinden er
door het jaar heen
op cyclische wijze
ateliermomenten
plaats. Ook op
deze wijze willen
wij o.a. vorm
geven aan onze visie onderwijs te
bieden aan hart, hoofd en
handen. In groep 3 staat het
aanleren van technieken en
vaardigheden centraal, zodat er
in de volgende jaren a.d.h.v. deze
aangeleerde
technieken
en

vaardigheden verder gebouwd
kan worden. Leerlingen gaan
binnen groep 3 t/m 8 in
circuitvorm of klassikaal aan de
slag met allerlei creatieve
projecten. Inmiddels is de eerste
circuitronde alweer afgerond. Er
wordt in deze circuits dan
bijvoorbeeld getimmerd, stijl
dansen beoefend, de eerste
beginselen
van
breien
uitgeprobeerd, dit alles zoveel
mogelijk passend binnen het
lopende IPC thema. Kunst,
cultuur, drama, muziek, techniek
en programmeren passeren
hierin de revue. Kortom het bruist
in de school!

BHV
Ook binnen onze
school hechten wij
uiteraard belang aan
de veiligheid. Door
het
jaar
heen
oefenen wij met de

kinderen altijd trouw het
ontruimen van de school. Ook in
de afgelopen maand hebben wij
dat opnieuw gedaan. Alle
kinderen en bezoekers stonden
binnen 2 minuten op een veilige
plek
buiten.
Een
knappe
prestatie!

directie@cbsschakel.nl . Zou u
ons op deze wijze willen helpen
om De Schakel onder de aandacht
te blijven brengen. Hartelijk dank
hier voor!

Komende activiteiten
3-10

Kennismaking
4-10

Geeft u De Schakel door?
Mocht u in uw omgeving nog
gezinnen met kinderen onder de
4 jaar kennen, nodigen wij u van
harte uit deze voor een
persoonlijk
kennismakingsmoment met onze school uit te
nodigen. Het enige wat zij
hiervoor hoeven te doen is
contact met de school zoeken en
samen een datum en tijd af te
spreken. Zij kunnen bellen naar
school
of
mailen
naar

5

5-10

10-10

24-10
t/m
1-11

Judoles aan groep 4
t/m 8
Schoolfotograaf &
dierendag (knuffel
mee)
Maandopening- start
Kinderboekenweek,
thema
“Gi-GaGroen”
Bibliotheekbezoek
door een aantal
groepen
Herfstvakantie

