September 2022

Maandbrief
Intro…

Verjaardagen
September:
Datum Naam
Groep
3 Lucas Ouburg
2
4 Lieke Gruter
6
4 Baran Mollai
4
5 Johan Blom
6
6 Feike Kiers
3
8 Mette Reuvers
3
15 Thijn Zondag
1
19 Aafke Grandia
1
25 Luce van Veldhoven 7
27 Joas Vleugel
3

Nieuws uit het team
We kijken terug op een goede
start van het schooljaar. Alle
kinderen en collega’s hebben we
veilig mogen begroeten aan de
start van dit schooljaar. Iets waar
we altijd zeer dankbaar op
terugkijken en alleen maar klein
van kunnen worden.
O.a. d.m.v. de gouden weken van
de Kanjer hebben we de
afgelopen dagen bewust tijd
geïnvesteerd
in
de

groepsvorming. Daar zijn we
uiteraard ook nog lang niet mee
klaar, dit is een blijvend proces.
Een groep vormen doe je niet
één keer per jaar een week,
maar elke dag weer. Wie schuilt
er achter jouw naam? Wie ben
jij? Waar houd jij van? Waar ben
jij goed in? Waarvan kan jij
uitdelen? Wat heb je nodig?
Waar kan jij echt van genieten?
Vragen die ons helpen elkaar te
ontdekken en zo bijdragen aan
een goede samenwerking met
elkaar.

Education permanente

dit schooljaar een onderdeel van.
De volgende leerkrachten volgen
dit jaar naast de teamscholingen
ook individuele nascholing:
-Cursus Sprongen vooruit groep
3&4 -> juf Willemijn en juf Gerda
-eenjarig Assessment for leaders
-> juf Ingeborg
-Cursus remediërend leren -> juf
Lisa
-Zesdaagse training passend
onderwijs, ‘Samenwerken, ook
als het spannend wordt’ -> juf
Valerie, schoolarts Margriet
Verstegen, schoolverpleegkundige
Thomas
Habricht,
schoolconsulent Kentalis Elina
Huijsman en juf Ingeborg

Liederen
•
•
Binnen De Schakel geloven we
dat het een groot goed is als je
levenslang wil blijven leren. De
wil om te blijven leren geldt in
onze ogen dus voor groot en
klein. Samen leren van en met
elkaar staat centraal. Binnen
onze school en de stichting
bezinnen wij ons regelmatig met
alle geledingen op het onderwijs.
Het nieuw te vormen schoolplan
van 2023 t/m 2026, is hier een
voorbeeld van. Over een leven
lang leren gesproken… Ook de
externe
teamnascholingsmomenten van Betuws Begaafd en
IPC op de studiedagen zijn hier

1

•
•

Kom aan boord (Marcel
en Lydia)
Een sprong in het diepe
(Matthijn Buwalda)
God is getrouw (Gez.
304)
Ik ben gewoon zo vrolijk
(Opw. Kids 324)

Luistergesprekken
Op
dinsdag
13
en
donderdag 15
september van dit jaar staan onze
luistergesprekken
gepland.
Momenten waarin we graag, met
alle ouders, in wederzijdse
verbinding
(ouder-leerkracht)

willen komen met elkaar. Samen
een basis leggen voor een
constructieve
krachtige
samenwerking tussen u en onze
school. Wie is uw kind? Hoe gaat
het met hem/haar? Wat wilt u
meegeven? Met wie krijgt uw
kind dit jaar te maken.
Kennismakingsgesprekken
zijn
misschien
dan
ook
een
geschiktere
term
dan
luistergesprekken. Ook dit jaar
heten wij groep 7 en 8 i.v.m. het
eigenaarschap van het kind van
harte welkom om bij dit gesprek
aanwezig te zijn. Mocht u hier als
ouder liever niet voor kiezen,
dan
willen
wij
u
dit
eigenaarschap/deze ruimte ook
bieden. Wij zien er naar uit u
allen binnen de school te mogen
ontmoeten.
U kunt zich hiervoor vanaf
maandag 5 september, binnen
de gegeven mogelijkheden,
digitaal inschrijven voor uw eigen
gekozen tijd en/of dag. Vanaf dit
jaar zal er gebruik gemaakt gaan
worden
van
verschillende
dagdelen. De keuze hierin is
afhankelijk van de leerkracht van
uw kind. Is het voor u echt niet
mogelijkheid om op één van
deze momenten aanwezig te zijn,
gaan wij uiteraard samen op
zoek naar een ander geschikt
moment. Wij vinden het namelijk
van groot belang om met
minstens één ouder/verzorger in
gesprek te kunnen gaan.
We zien er dan ook naar uit u
hier allen voor in de school te
mogen
begroeten
en
ontmoeten!

Informatiemoment
V.O. voor groep 7 en 8
Op 15 september zal er voor alle
ouders van de leerlingen van
groep 7 en 8, door de leerkracht
van groep 8, van 18.30 uur 19.15 uur een informatiemoment over het voortgezet
onderwijs plaatsvinden in
de school. Wij vinden het zeer
belangrijk dat u hierbij aanwezig
bent,
zodat
er
geen

misverstanden ontstaan rondom
de verwijzing van uw kind naar
het
voortgezet
onderwijs.
Kortom u bent meer dan welkom
op dit moment! Ook dit jaar
heten wij groep 7 en 8 i.v.m. het
eigenaarschap van het kind van
harte welkom om bij dit moment
aanwezig te zijn. Mocht u hier als
ouder liever niet voor kiezen,
dan willen wij u ook hier dit
eigenaarschap/deze
ruimte
bieden.

Informatieflyers
Voor
de
luistergesprekken
ontvangt u van de leerkracht(en)
van
uw
kind(eren)
een
algemene informatieflyer over
het reilen en zeilen binnen de
groep van uw kind. Op deze wijze
willen we u aanvullend of
bevestigend inzicht geven, in de
wijze waarop wij binnen de
betreffende groep van uw
kind(eren) werken. De ouders
van
groep
3
ontvangen
aanvullend hierop ook een
informatiefilmpje
van
de
desbetreffende
leerkrachten.
Mijlpalen zijn er tenslotte om
slingers aan op te hangen.

Verjaardagen

U bent van ons gewend dat wij
1x per jaar op 1 moment de
verjaardagen
van
alle
leerkrachten met de kinderen
vieren. In ons team is de wens
ontstaan dit met de klas binnen
de klas te doen. O.a. zodat het
ook beter te bevatten is voor de
jongere kinderen. Ze snappen
het nu vaak niet zo goed en
kunnen het regelmatig niet goed
plaatsen. Er zal dus geen
algemene dag door het jaar heen
zijn, maar wel een klein feestje in
de klas. Uiteraard wordt u hier
door de leerkracht(en) een
aantal dagen van te voren over
geïnformeerd.
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I.B.
Juf Valerie begeleidt, als I.B.-er,
de leerkrachten en de kinderen
in alles wat met wat extra zorg
buiten de klas te maken heeft. U
als ouder bent daarbij erg
belangrijk. Op de avonden van de
luistergesprekken zal ook zij
beschikbaar voor u zijn. Wilt u
een apart gesprek met haar, dan
is dat ook altijd mogelijk. U kunt
haar o.a. bereiken via de mail
ib@cbsschakel.nl. Juf Valerie is
op
dinsdagmiddag,
woensdagmorgen
en
donderdagmiddag op school
aanwezig.
Zij
is
als
I.B.-er
ook
eindverantwoordelijk voor de
remedial teaching die we op
school kunnen geven. We zijn,
naast juf Dikkie zeer gezegend
met
twee
gepensioneerde
leerkrachten (Peter en Tineke)
die geheel vrijwillig een dag per
week individuele hulp geven aan
onze kinderen. Het schooljaar
hebben we in drie perioden
verdeeld. Een kind krijgt niet
automatisch het hele jaar r.t. Het
is juist de bedoeling dat een kind
met een extra r.t. periode, na dit
steuntje in de rug, weer in de
klas kan meedraaien. Dat geldt
uiteraard niet voor alle kinderen.
Of uw kind r.t. krijgt en verder
contact over de r.t. heeft u met
de leerkracht van uw kind. De r.t.
start dit jaar, zoals gewoonlijk, in
de 2e schoolweek. Wij kiezen
ervoor om de kinderen de eerste
week te laten wennen aan het
weer naar school gaan.

Gastlessen vakspecialisten

Op de Schakel vinden wij het
belangrijk dat er rust en ruimte
aanwezig is voor de kernvakken.
Daarnaast zijn wij van mening
dat het van belang is dat een

kind zich ook op
gebieden ontwikkelt.

andere

Daarom hebben wij ook dit jaar
er
voor
gekozen om
excursies in
te plannen en
projectmatig
vakspecialisten in te
zetten.
Verschillende
gastdocenten
(specialisten)
zullen door het jaar heen binnen
de
groepen
gastlessen
verzorgen. Deze lessen sluiten
bijna altijd aan bij de gymlessen
of op het (IPC) thema waar de
klas op dat moment mee bezig is.
Uiteraard vinden er in een enkel
geval ook specifieke gastlessen
plaats,
zoals
bijvoorbeeld
beschreven bij het kopje
nationale sportweek.

Radix
Dit
jaar
hebben we
ook weer de
mogelijkheid
om
kinderen die
meer
aankunnen extra uitdaging te
bieden in de Radix groepen. We
hebben dit jaar ook weer
meerdere groepen. 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 deze groep kinderen
krijgen dus door de hele week
door een zo passend mogelijk
aanbod.
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. Ook de Radix groepen zijn
dit jaar in de 2e week van het
schooljaar gestart.

In actie…

Kinderen spelen op school
regelmatig buiten. Dit doen we
gericht en heel bewust!

Buitenspelen is niet alleen goed
voor kinderen vanwege de frisse
lucht, maar er zijn nog veel meer
redenen om kinderen dagelijks
minstens een uur buiten te laten
bewegen. Om maar wat te
noemen: buitenspelen maakt
een kind sterker en socialer.
Verder is beweging goed voor de
gezondheid. Kortom buitenspelen is erg belangrijk voor de
kinderen hun motoriek, sociale
contacten, fantasie en u kunt
vast nog veel meer redenen
opnoemen. Wij hebben er als
team ook dit jaar voor gekozen
om voor groep 1 t/m 4 door een
externe speldocent (Cynthia van
de Water-Welzijn West Betuwe)
na elke vakantie een buiten
spelles te laten gegeven met
nieuwe ideeën en spelletjes. Dit
om op deze wijze op zijn tijd een
nieuw impuls te geven aan het
buitenspel van de kinderen en
het spel van de kinderen te
verrijken. Vervolgens worden
deze spellen in de periode erna
met regelmaat door ons
leerkrachten opnieuw onder de
aandacht gebracht en kunnen de
kinderen ook zelf met deze
ideeën en spelletjes aan de slag.
Erg leuk om de kinderen zo
enthousiast te zien met simpel
ogende spelletjes. Vraag uw kind
thuis gerust naar leuke spelletjes
om buiten te doen, ze genieten
vast zeer als u zich er samen met
hen ook een keer aan waagt 😊!
Het gaat hierbij om de volgende
data:
-Donderdag 1 september
-Donderdag 10 november
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-Donderdag 12 januari
-Dinsdag 7 maart
-Dinsdag 9 mei
Sport en bewegen hebben heel
duidelijk positieve effecten op de
hersenstructuur en executieve
hersenfuncties. Ook voor
motorische en beweegvaardigheden en voor fitheid, die voor
het leren allemaal van belang
zijn, laat sport en bewegen een
positief effect te zien. Van alle
leerkrachten binnen De Schakel
hebben we o.a. daarom de wens
dat zij in bezit zijn van een
gymbevoegdheid. Dat is in
onderwijs Nederland niet meer
een gewoonte, maar een
bewuste keuze. Deze keuze
vraagt extra’s van het team en
de school. Wij hebben de visie
binnen de school, dat de
leerkrachten kinderen tijdens de
gymles op zo een dusdanig
andere wijze kunnen leren
kennen, dat dit een verrijking is
voor de leerkracht. Wij kiezen er
op onze school bewust voor om
op 2x45 min te gymmen. I.v.m.
de afstand van de gymzaal,
hebben we er echter wel voor
gekozen deze uren te clusteren.
Voor groep 5 t/m 8 bieden wij in
dit schooljaar tijdens de gym
uren in de gymzaal drie
verdiepingsperiodes aan die
begeleid worden door een
gastdocent. Op deze momenten
komen zij in aanraking met
sporten, die de meeste kinderen
in het dagelijkse leven niet zo
snel tegenkomen.
Hierbij gaat het om.
-Boksen
Dinsdag 8 en 15 november
-Lacrosse - Gymzaal
Dinsdag 17 en 24 januari
-Honkbal (vermoedelijk buiten bij
MVV)
Dinsdag 6 en 13 april
Aansluitend op bovengenoemde
informatie zal groep 4 t/m 8,
i.v.m. een extra impuls op sociaal
emotioneel gebied, aan de start
van het jaar 3 judolessen krijgen
van een externe docent. Het is
een bewuste keuze dit begin van

het jaar te laten plaatsvinden,
waarin de groepsvorming zich in
een essentiële fase begeeft. Deze
lessen bevatten een specifiek
groepsdoel, gericht op de fase
waarin deze groep zich bevindt.
Hiermee sluiten we op krachtige
wijze aan bij de Kanjerlessen
binnen onze school.
De lessen vinden binnen school
plaats op:
-ma 19 september
-vr 30 september
-ma 3 oktober

Nationale sportweek
Van 16 t/m 25 september vindt
de Nationale Sportweek plaats.
Welzijn West Betuwe organiseert
in deze week wederom een
aantal activiteiten, waaronder
het West Betuwse
kampioenschap pannavoetbal
voor de basisschooljeugd. Dit
kampioenschap zal plaatsvinden
op woensdagmiddag 21
september 2022. Om kinderen
enthousiast te maken voor het
pannavoetbal en deelname aan
het kampioenschap worden er
op 1 september op onze school
gastlessen aan groep 5 t/m 8
gegeven in de vorm van
oefenrondes. Dit om alle
kinderen vooraf een kans te
geven het pannavoetbal te
(her)ontdekken? De regels
worden uitgelegd, kinderen
worden enthousiast gemaakt en
er wordt vooral veel geoefend
o.l.v. een sportcoach van de
gemeente. De kinderen kunnen
zich vervolgens zelf inschrijven
voor het kampioenschap
pannavoetbal in de Nationale
Sportweek van de gemeente.

MR
Dit schooljaar bestaat
de MR uit Janneke van
der Neut
(personeelsgeleding),
Willemijn den Hertog
(personeelsgeleding), John Kant
(oudergeleding, notulist) en
Guido van Veldhoven
(oudergeleding, voorzitter).

Namens de MR van CBS De
Schakel hebben er ook leden
zitting in de GMR van de SSBB
(Stichting Scholen met de Bijbel
in de Betuwe). De eerste MRvergadering van dit schooljaar zal
op donderdag 8 september
plaatsvinden. Mochten er bij u
vragen, ideeën of opmerkingen
zijn, waarbij de MR een rol kan
spelen dan horen wij dat graag
van u!

Verkeersveiligheid

We zien dat bijna alle ouders
/verzorgers hun auto’s binnen de
parkeervakken parkeren. Hier
willen we u hartelijk voor
danken. We willen u vragen dit
in de komende weken zo door te
zetten in het belang van de
veiligheid van onze en uw
kinderen.
Ook zien wij dat u bijna allen
gehoor geeft aan het verzoek,
dat de fietsen van u als
ouder/verzorger bij de uitgang
van de bovenbouw aan de kant
van het fietspad in de vakken
geparkeerd kunnen worden. Het
is echt heel fijn dat u ook op deze
wijze uw bijdrage levert aan de
verkeersveiligheid! Hartelijk dank
hiervoor!

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
De stichting heeft verschillende
projecten in Thailand, een groot
land in ZO-Azië. In het
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Noorden, dichtbij de
provinciehoofdstad Phayao ligt
het dorpje Baan Mai. Pastor Li en
zijn vrouw zijn hier in een
boeddhistische omgeving 12 jaar
geleden een kindertehuis
begonnen. Wat in geloof begon
is nu een “thuis” voor zo’n 30
kinderen in Baan Mob Rak (Huis
van Liefde). Vanaf 4 jaar t/m het
einde van hun schoolopleiding
kunnen de kinderen hier wonen.
Hier krijgen ze de mogelijkheid
om naar school te gaan, eten en
verzorging, maar horen ook Gods
Woord en ontvangen liefde. Ze
leren spelen met elkaar en elkaar
te helpen. Iets wat de meeste
kinderen niet bij de start van hun
leven hebben meegekregen. Ze
wonen in een goed kindertehuis.
Maar het onderhoud van het
huis, de dagelijkse verzorging,
het eten, schoolkleding etc. kost
geld. Stichting Aroon onderhoudt
persoonlijk contact met de
huisouders via mail, telefoon en
door hen te bezoeken en te
bemoedigen. Het gezin
van Staveren heeft jaren in
Thailand gewoond en juf
Ingeborg is daar geboren. Op dit
moment zijn de ouders van juf
Ingeborg o.a. ook dit project in
Thailand aan het bezoeken. Het
mooie van dit project is dan ook
dat wij met ons zendingsgeld
heel concreet iets kunnen
betekenen in het dagelijks leven
van de kinderen in het tehuis.
Op dit moment is men ook bezig
met de bouw van een school op
hetzelfde terrein. In de komende
periode zullen wij bezoek
ontvangen van vrijwilligers van
de stichting, zodat de kinderen
een nog beter beeld krijgen bij
hun zendingsdoel.

Kalender
Voor de zomer hebben wij een
activiteitenkalender uitgedeeld.
Het is altijd een intensieve en
tijdrovende taak om deze samen
te stellen. Dit doen we echter
altijd met veel liefde en zorg.
Helaas hebben wij voor de zomer
kortstondig problemen gehad

met de communicatie tussen de
OneDrive en
een mailadres.
We moeten
constateren dat
er hierdoor
helaas 3 fouten
in de kalender zijn geslopen. Dit
betreuren wij zeer. Het gaat om:
-Het sinterklaasfeest dat op 2 en
5 december vermeld staat. We
vieren dit uiteraard de 5e dec.
-Eerste paasdag staat op 16 april
i.p.v. 9 april vermeld.
-Ten derde staat op 16 juni
vermeld dat wij de rapporten
uitdelen. Dit zal 19 juni zijn,
aangezien groep 7&8 tot en met
de 16e juni op kamp zijn. We
hebben de data juist aangepast
in de kalender van Parro, maar
wilden u hier toch via deze weg
op wijzen.
Inmiddels hebben wij ook
aanvullende informatie
ontvangen:
-Op 19 sept, 30 sept en 3 oktober
vinden er in school voor de
groepen 4 t/m 8 gastlessen judo
plaats i.v.m. het stimuleren van
de groepsvorming.
-Het wisselmoment van 28 juni
zal i.p.v. 11.30 uur-12.15 uur,
van 11.00 uur-12.00 uur
plaatsvinden
-De kinderen zijn 29 juni in de
middag vrij i.v.m. met de
slotavond. De kinderen zijn deze
dag 12.30 uur uit en worden in
de avond weer op school
verwacht.
-De data van de gastlessen
tijdens de gym voor groep 5 t/m
8 en de gastlessen pauzespelletjes voor groep 1 t/m 4 zijn

inmiddels bekend. Deze data zijn
eerder in deze nieuwsbrief
vermeld.

Gebedsgroep
Vorig schooljaar hebben we als
gebedsgroep het voorrecht
gehad om voor de kinderen,
leerkrachten en allerhande zaken
rondom de school te mogen
bidden. Omdat dit voor sommige
ouders misschien wat abstract is,
willen we jullie graag deelgenoot
laten zijn in de zegeningen en
worstelingen die we hebben
gezien. Elke woensdag om de
week komen we met een aantal
ouders bijeen in de school en
komen de kinderen hun
gebedspunten bij ons brengen.
Ook vanuit de leerkrachten en
directie krijgen we een lijstje
doorgestuurd. Alle punten op
deze A4-tjes en post-its nemen
we mee in onze gebeden. Van
huisdieren tot goed weer voor de
bouwvakkers, van nieuw
verwacht leven tot familieleden
die in het ziekenhuis liggen. Van
vacatures tot de oorlog in
Oekraïne. Van danken voor de
mooie natuur, de planten en de
bomen tot prijzen om hoe groot
onze God is. En zo hebben we
nog veel meer dankpunten. We
mogen danken voor de
gezondheid van de mensen die
eerder in het ziekenhuis lagen,
danken voor de energie die de
leerkrachten het schooljaar door
hebben om onze kids te
onderwijzen, danken voor de
aandacht die er is voor wat een
kind nodig heeft, danken voor
alle geboortekaartjes die we
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voorbij zien komen, danken voor
de kittens en pony’s. En
dankbaar dat we zo ook in gebed
betrokken mogen zijn bij deze
school. Ook dit jaar zijn we weer
biddend in school te vinden. Wij
zijn benieuwd naar de grootheid
van God die we ook nu mogen
gaan zien. Woensdag 31
augustus zijn we hiermee
gestart! Goed om zo met elkaar
ook het jaar biddend te
beginnen. De kinderen hebben
uiteraard ook hun gebeds- en
dankpunten hiervoor bij ons
gebracht. Mocht u nou ook een
gebedspunt hebben, in de hal
hangt een blauwe brievenbus.
Dit mag ook anoniem. We
bidden graag voor u! Om de
week komen we met een aantal
ouders bij elkaar in school. 14
september om 8.30 is de eerst
volgende keer. Sluit gezellig bij
ons aan of vraag er eens naar bij
ons op het schoolplein. Zegen!
Anita Timmer, Gerrie Vos en
Jiska Verheul

Komende activiteiten
Sept.
5-9
13-9
en
15-9
15-9
19-9
21-9
30-9

Start IPC thema 1:
Hoe leren wij?
Maandopening start
schooljaar
Luistergesprekken
voor alle ouders en
evt. leerlingen van
groep 7+8
Voorlichtingsmoment
7/8
Judoles 4 t/m 8
Studiedag
Judoles 4 t/m 8

