november 2019

Maandbrief
Ik denk er blij, dankbaar en met
een warm gevoel aan terug!

Verjaardagen
Datum Naam
1
10
18
18
21
22
23
27

Fenna
Annabel
Robin
Yuna
Tim
George
Hidde
Lynn

Groep
4
8
7
8
7
1
4
5

Intro…

Dankdag 2019

40-jarig jubileum
Middels deze Nieuwsbrief wil ik u
en jullie hartelijk bedanken voor
een geweldig mooi en leuk
jubileumfeest.
Dank voor de hartelijke woorden,
een geweldige voorstelling, uw
aanwezigheid en cadeaus.
Binnenkort ga ik de tegoedbon
van de juwelier verzilveren voor
iets moois.

Jannie

Nieuwe leerling
Via deze weg heten wij Thomas
Vermonden van harte welkom
op De Schakel. Wij wensen hem
een hele goede start en een hele
plezierige, leerzame schoolperiode toe!

Nieuws uit het team
De herfst heeft zijn intrek
genomen en zo mogen we
alweer met zijn allen terugkijken
op de eerste periode van
schooljaar 2019-2020. Als team
hebben we aan het begin van het
jaar veel aandacht besteed aan
positieve groepsvorming binnen
de
klassen.
Ook
het
groepsdoorbroken
begrijpend
leesonderwijs en het tutorlezen
hebben in deze eerste periode
zijn onmisbare plek ingenomen.
In groep 3 hebben de kinderen
o.a. hun eerste stapjes in het
leesonderwijs mogen zetten aan
de hand van onze nieuwe
leesmethode lijn 3. De start met
deze periode is ons goed
bevallen. Naast het gebruik van
methodes werken de kinderen
van groep drie ook in circuits met
handelende materiaal. Op deze
wijze hopen wij nog beter aan te
sluiten bij de ontwikkeling van de
kinderen. In de bovenbouw zijn
de kinderen zoals u weet naast
de kernvakken aan de slag
gegaan met het thema Vincent
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van Gogh en het thema reizen.
De implementatie van de nieuwe
Chromebooks binnen de groepen
is goed verlopen. We genieten
o.a. van deze ondersteuning
binnen de kernvakken (taal,
rekenen, lezen). Alle kinderen
van een groep zijn in staat om
tegelijk de leerstof naast de
handelende
en
schriftelijke
verwerking ook deels waar
gewenst digitaal te verwerken.
We kijken met elkaar terug op
een mooie start
en genieten van
de goede sfeer
binnen de school
en de ontwikkelingen die de
leerlingen doormaken.

Liederen
•
•
•
•

God heeft alle macht
(Make Some Noise Kids)
Machtig God, Sterke
Rots (Opwekking 277)
Psalm 105:7
Bijbelboekenlied

ANWB Streetwise

Op vrijdagochtend 1 nov. komt
er een verkeersprogramma bij
ons op school. ANWB Streetwise
leert alle kinderen van de
basisschool door het oefenen
met praktijksituaties beter om
te gaan met het huidige verkeer.
ANWB Streetwise bestaat uit 4
onderdelen

Bij Toet toet leren de groepen 1
en 2 in de speelzaal
verkeersgeluiden herkennen en
oefenen het veilig oversteken.
Daarnaast wordt geoefend met
de autogordel in combinatie
met het kinderzitje.
Tijdens Blik en klik leren de
groepen 3 en 4 in de gymzaal
over veilig oversteken. Het
belang van het dragen van de
veiligheidsgordel en gebruik van
een kinderzitje in de auto wordt
geoefend met een spannende
gele elektroauto.
Hallo auto leren de groepen 5
en 6 over de remweg van een
auto en de invloed van
reactietijd op die remweg. Ze
nemen zelf plaats op de
bijrijdersstoel van een ANWB
lesauto en mogen zelf remmen.
Ook het belang van het dragen
van een veiligheidsgordel en
een stoelverhoger komt in deze
les aan bod.
Bij Trapvaardig tenslotte trainen
de groepen 7 en 8 op het
schoolplein in praktische
fietsvaardigheid. Er wordt
gefietst over een uitdagend
parcours en ze trainen moeilijke
manoeuvres. Ook rijden ze met
een zware rugzak op. Zodat ze
straks beter voorbereid zijn op
het zelfstandig fietsen naar de
middelbare school.
Op deze ochtend komen de
gymlessen uiteraard te
vervallen.

Kanjermethode
In de bijlage treft u de nieuwe
info-doebladen van deze maand:
Groep 1-2 INFO_DORPJE 2
Groep 3-4 INFO_VOGEL 2
Groep 5-6 INFO_ZWERVER 2
Groep 7-8 INFO_KWB 2
Heel veel kanjerplezier
toegewenst met uw kind(eren).

Speculaaspoppenactie
Goede
dingen
moet
je
waarderen
en
meerdere malen
van genieten! Toch? Als OC

hebben we verleden jaar, met
groot
succes,
een
speculaaspoppenactie via de
bakkerij
vande
familie
Walderveen gehouden. Ook dit
jaar willen we deze actie voor
school weer uitzetten.
De
aanvullende
informatie
en
inschrijflijsten zijn op maandag
28 oktober in de klassen
uitgedeeld.
De
bestellijsten
moeten uiterlijk maandag 11
november op school weer
ingeleverd zijn. De inschrijflijst
met het opgehaalde geld dient
uiterlijk vrijdag 29
november ingeleverd te zijn bij
de leerkrachten. Nieuwsgierig
hoe het met de actie gaat? Er
komt weer een meter in de hal te
hangen waar de verkoopstand
wat betreft verkochte aantallen
wordt bijgehouden. Heeft u
vragen, dan mag u ons uiteraard
gewoon benaderen!
Hartelijk groet,
De oudercommissie

Juffendag
Het is bijna zover! Alle
verjaardagen van de juffen
vieren we ook dit jaar op
hetzelfde
moment,
donderdag 7
november. Wij
bieden
de
kinderen
op
deze dag gezamenlijk een
alternatief programma aan. We
beginnen deze keer met zijn
allen met het schoolontbijt. De
kinderen van groep 1 t/m 8
moeten hiervoor een eigen bord,
beker en bestek meenemen.
Erna gaan wij om 9.30 uur met
zijn allen op weg naar Wamel,
om daar tot 14.00 uur heerlijk
met elkaar te spelen. De juffen
en vrijwillige ouders zullen ons
daar met hun auto naar toe
rijden en uiteraard ook weer
terug. Eenmaal weer op school
aangekomen, sluiten we dag per
groep in ons eigen lokaal af. Deze
dag zijn wij gewoon om 15.15
uur uit. Alle kinderen moeten
zelf genoeg drinken en een lunch
in een tas meenemen. In Wamel
mogen
we
deze
zelf
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meegenomen lunch met elkaar
nuttigen.

IPC
Het vorige
schooljaar zijn
wij als school
intensief met de
vraag bezig
geweest, hoe wij ons
zaakvakkenonderwijs binnen
onze visie vakoverstijgend
zouden kunnen gaan aanbieden.
Onderzoekend leren en de
21eeuwse vaardigheden willen
wij hier graag een structurele
plek in geven. Uiteindelijk
hebben wij 2 methodes in de
klassen globaal uitgeprobeerd.
Het International Primary
Curriculum (IPC) is hieruit
gekomen als eerste voorkeur. In
de periode na de herfstvakantie
zullen wij onder begeleiding van
een coach van IPC een gedegen
proeftraject ingaan. Op de
afgelopen studiedag zijn wij als
team ’s middags al met haar aan
de slag geweest. De kinderen
zullen na de herfstvakantie twee
middagen leskrijgen a.d.h.v. IPC.
IPC is een curriculum voor het
basisonderwijs (groep 1 t/m 8)
waarin leren centraal staat. Het
streven van IPC is om kinderen te
laten leren, zo effectief en
boeiend mogelijk, op basis van
hoge verwachtingen. Leerlingen
werken aan de hand van IPC aan
hun zelfvertrouwen en
ontdekken volop hun eigen
talenten. Het is daarbij
onmisbaar dat kinderen ook
begrip leren hebben voor elkaar.
Ze leren zich verplaatsen in de
belevingswereld
van hun
klasgenootjes en
in die van andere
mensen, dichtbij
en ver weg. Leren over normen
en waarden – waarde(n)vol leren
– is daarbij onmisbaar. Aan het
einde van dit begeleide
poeftraject zullen wij als team
besluiten of IPC antwoord geeft
op de wijze waarop wij ons
zaakvakken, muziek, drama en
beeldende onderwijs binnen
school willen gaan aanbieden.

Toekomstige leerlingen

Luizencontrole

In de afgelopen week hebben
een aantal van u een brief van
ons ontvangen. Wij zijn als
school op dit
moment
bezig
met
het
voorzichtig
in
kaart
brengen
van
onze
toekomstige
kleutergroepen.
Mocht
uw
kind
volgend
schooljaar 2020-2021 vier jaar
worden? En heeft u de wens dat
uw kind De schakel bezoekt? Zou
u uw kind dan via een
inschrijfformulier
willen
inschrijven. Dit formulier kunt u
onder andere bij de directie of de
leerkrachten van uw kinderen
opvragen. Bent u tevreden over
de school van uw kinderen en
kent u kinderen die in de
komende 1,5 jaar vier worden?
Nodig hen dan gerust van harte
uit om contact met ons op te
zoeken voor een vrijblijvend
kennismakingsgesprek.
Wij
zouden uw rol hierin zeer
kunnen waarderen.

Na de herfstvakantie zullen alle
kinderen op donderdagmiddag
30 oktober weer gecontroleerd
worden
op
eventuele
aanwezigheid van luizen. Zou u
hier bij de lange haren weer
rekening mee willen houden?
Hartelijk dank hiervoor!

Tussentijds contact
Wanneer u tussentijds voor het
eerste rapport in februari de
ontwikkeling of thuisomstandigheden van uw kind wilt
bespreken, kunt u altijd contact
opnemen met de leerkracht(en)
om een afspraak te maken.
Schroom vooral niet om dit te
doen; het is goed om in een
vroeg stadium van gedachten te
wisselen. Op deze wijze maken
we gebruik van de kracht van de
driehoek kind-ouder-school. In
de week van 11 t/m 15
september hebben wij onze
eerste tussentijdse rapportagegesprekken week gepland staan.
Het kan dan ook zijn dat de
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leerkrachten
u
graag
na
schooltijd willen
spreken. Hiervoor
zullen zij u dan
ook mondeling of schriftelijk
uitnodigen. Wij willen u eraan
herinneren dat u tijdens deze
gesprekken zelf verantwoordelijk
bent voor de opvang van uw
kind(eren).

Komende activiteiten
1-11
6-11
7-11

11-11
11-11
t/m
15-11

ANWB Streetwise
Maandopening
Dankdag
Juffendag
Schoolontbijt
bezoek Wamel
Informatieavond
groep 2/3
Tussentijdse
rapportagegesprekken

Bijlage
-Info-doebladen
-formulieren
speculaasactie

-
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