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Intro

-Dankdag 2020Een tijd waarin dankbaarheid
voor u/jou misschien wel in
een heel ander licht staat.
God, beloofde geen dagen
zonder pijn; lachen zonder
verdriet, geen zon zonder
regen, maar Hij beloofde;
Kracht voor de dag, Troost
voor de tranen & Licht voor
onderweg.

Zoals u allen heeft kunnen
vernemen, moeten wij op dit
moment juf Heidi in ons midden
missen. Zij heeft in het eerste
weekend van de herfstvakantie
een hersenbloeding gekregen.
Dit heeft ons allen geraakt en dit
is uiteraard op de eerste plaats in
en in verdrietig voor haar en haar
gezin. Het gaf ons een warm en
rijk gevoel om te mogen ervaren
hoe u als ouders om hen, maar
ook om ons als team staat in
deze situatie. Hen en ons
meeneemt in uw gedachten en
gebeden.
Daarnaast zijn we gezegend en
zeer dankbaar voor de oplossing
dat juf Lisa en juf Daniëlle groep
4/5 zullen lesgeven en juf Sandra
groep 8 fulltime zal onderwijzen.
Juf Gerda zal een aantal
incidentele
dagen
invallen
binnen de groepen om collegiale
consultatie, begeleiden van
studenten, etc. mogelijk te
blijven maken. Op deze wijze
kunnen wij binnen beide
groepen structureel goed en
Bijbelgetrouw onderwijs blijven
bieden in een veilig pedagogisch
klimaat.
Juf Heidi is inmiddels naar de Sint
Maartenskliniek in Nijmegen
gebracht. Daar zal zij de
komende weken o.a. werken aan
het herstel van haar uitgevallen
rechter been en arm/hand.
Wij wensen Heidi, Peter en de
kinderen Gods nabijheid en
kracht op de weg die ze hierin
moeten gaan.
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Op 16 oktober jl. hebben wij met
het team een studiedag mogen
houden, waarbij juf Heidi uin ons
team nog gezond aanwezig was.
De ochtend stond o.a. in het
teken van:
-Presenteren van de groepen aan
elkaar
a.d.h.v.
collegiale
consultatie o.l.v. juf Truus. Wat
zijn de stimulerende aspecten
van deze groep, waar zitten hun
ontwikkelingspunten? Wat is het
speerpunt van de komende
weken?
-De school in kaart: verdere
nascholing op het gebied van de
nieuwe landelijke 1F en 2S
doelen. Waar staan we als
Schakel? Hoe staat dit t.o.v. onze
weging? Hoe hebben we onze
eigen schoolnormen gevormd?
-Teambuildingsactiviteiten
op
het gebied van het geven en
ontvangen van professionele
feedback om onze collegiale
consultatie nog verder te kunnen
versterken,
o.l.v.
Ard
Nieuwenbroek.
-Kanjer
methode->In
kaart
brengen en uitvoeren van de
leerkrachtlijsten binnen Kanvas
voor alle leerlingen van onze
school.
-IPC->Start opzet derde thema
van dit jaar.

Liederen
•
•
•
•

Hij alleen (Opwekking
Kids 139)
Psalm 105 : 2
Jozef had een jas
Blijf mij nabij (gezang
392:1)

•

Create
in
(Opwekking 389)

me

Speculaaspoppenactie
Goede
dingen
moet
je
waarderen
en
meerdere malen
van genieten! Toch? Als OC
hebben we de afgelopen twee
jaar, met groot succes, een
speculaaspoppenactie via de
bakkerij van de
familie
Walderveen gehouden. Ook dit
jaar willen we deze actie voor
school weer uitzetten. De actie is
nu extra belangrijk voor ons,
omdat wij de opbrengst van
twee kledingbeurzen moeten
missen
door
de
huidige
coronamaatregelen.
De
aanvullende
informatie
en
inschrijflijsten zijn inmiddels in
de klassen uitgedeeld. De
bestellijsten
voor
de
speculaaspoppen
moeten
uiterlijk donderdag 5 november
op school weer ingeleverd zijn.
De
inschrijflijst
met
het
opgehaalde geld dient uiterlijk
vrijdag 4 december 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

Kanjermethode
In de bijlage treft u de inmiddels
bekende info-doebladen die u
samen met uw zoon of dochter
aan de orde kunt stellen.
Zodoende krijgt u de
mogelijkheid om de
Kanjertraining, waarmee de
kinderen op school vertrouwd
zijn, door te trekken in de
thuissituatie. De Kanjermethode
wordt op De Schakel flexibel
ingezet. De leerkrachten maken
naar eigen inzicht bewuste
themakeuzes door aan te sluiten
bij wat de groep nodig heeft op
een bepaald moment. Omdat de

lessen in sommige groepen dus
niet in chronologische volgorde
gegeven worden, kan het best
zijn dat het info-doeblad in de
bijlage niet overeenstemt met
het thema waarmee momenteel
in de klas wordt gewerkt.
Ondanks dat gegeven sluiten de
info-doebladen aan bij de
Kanjermethode en kunnen zij
een mooie verrijking
bewerkstellingen.
Hieronder treft u een overzicht
van het info-doeblad dat het best
aansluit bij de leeftijdsfase van
uw kind(eren):
Groep 1-2 INFO_DORPJE 1
Groep 2-3 INFO_VOGEL 1
Groep 4-5 INFO_KLAS_1
Groep 6-8 INFO_KWB_3_1
De info-doebladen zijn bedoeld
om in de thuissituatie mee aan
de slag te gaan en hoeven niet
op school te worden ingeleverd.
Heel veel Kanjerplezier
toegewenst!

IPC
Deze week hadden we graag met
alle ouders via een
informatieavond gesproken over
IPC. Sinds dit schooljaar werken
we hiermee om invulling te
geven aan de zaakvakken. U
heeft misschien al wat verhalen
langs horen komen via uw kind
of via Parro? Maar wat is die
leerwand? Wat is het startpunt?
Wat zijn brandende vragen? Om
u toch wat te kunnen vertellen
en laten zien hebben we een
plannetje bedacht. Groep 8 en
groep 4/5 zullen via een vlog de
komende weken een inkijkje
geven van alles wat we doen.
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Houdt onze Parro in de gaten! En
zoals het hoort bij een goede
vlog, mocht het u bevallen wat u
ziet klik dan op het duimpje
omhoog.

Juffen dag & nationaal
schoolontbijt

Op vrijdag 6 november gaan we
onze verjaardagen vieren met de
kinderen. We doen dat rondom
het thema ‘de boerderij’. De
kinderen mogen dan ook gezellig
verkleed komen als boeren,
boerinnen, koeien, varkens..
noem het maar op! Wij zorgen
voor alle kinderen voor iets te
eten en te drinken. Er hoeft dus
niks, qua eten, meegenomen te
worden naar school die dag. In
geval van allergieën graag even
overleggen met de eigen
leerkracht. Wel willen we vragen
of iedereen zelf in een zakje een
bord, beker en bestek
meeneemt. Voor alle kinderen
geldt dat het voor op de
boerderij goed is om kleding mee
te geven die vies mag worden en
laarzen.
Wij gaan die dag ook met elke
klas een bezoek brengen aan de
boerderij van de familie van der
Koppel. Hieronder volgt dan ook
wat organisatorische informatie
per klas:
Groep 1 t/m 3
De kinderen worden tussen
8.15u en 8.30 op de boerderij
verwacht. Het adres is:
Rijksstraatweg 76, Meteren. Om
te zorgen dat ouders voldoende
afstand kunnen houden is er een
kiss and ride op het terrein. U
kunt het terrein oprijden bij de
winkel. Bij de leerkrachten kunt u
uw kind afgeven. Als u
vervolgens door rijdt dan wordt
er met pijlen aangegeven hoe u
weer via een andere oprit het
terrein af kunt rijden. De

kinderen ontbijten op de
boerderij. De kinderen lopen met
de juffen weer terug naar school,
u kunt dan ook om 12.00u uw
kind daar weer ophalen.
Groep 4 en 5
De kinderen beginnen de dag op
school. We zullen met deze
groep lunchen op de boerderij.
Het ontbijt eet deze groep dus
gewoon thuis. We zullen eind
van de ochtend naar de boerderij
lopen met de groep en zorgen
om 12.00u dat we klaar zijn met
de lunch. De kinderen van groep
4 kunnen vervolgens op de
boerderij worden opgehaald. Om
te zorgen dat ouders voldoende
afstand kunnen houden is er een
kiss and ride op het terrein. U
kunt het terrein oprijden bij de
winkel. Bij de leerkrachten kunt u
uw kind ophalen. Deze staan
klaar met de groep op het terrein
vanaf 12.00u. Als u vervolgens
door rijdt dan wordt er met
pijlen aangegeven hoe u weer via
een andere oprit het terrein af
kunt rijden. Groep 5 loopt met
de leerkrachten terug naar
school zodra groep 4 is
opgehaald.
Groep 6 t/m 8
Ook deze kinderen starten op
school en ontbijten gewoon
thuis. Om 12.30u zullen deze
groepen naar de boerderij gaan
voor de lunch en activiteiten. We
doen dit op de fiets. Alle
kinderen moeten die dag dus de
fiets meenemen. De kinderen
fietsen aan het einde van de
schooldag weer met de juffen
terug naar school om van daaruit
naar huis te gaan. Mocht uw kind

vanaf de boerderij zelf naar huis
mogen dan kunt u dit aangeven
bij de eigen leerkracht. Alleen na
toestemming van de ouders
laten we de kinderen alleen
vertrekken.

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
doorgeven aan juf Arja via
administratie@cbsschakel.nl.

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.

Verlofaanvragen
Verlofaanvragen kunnen worden
gedaan door de ouders of ouder
bij wie het kind in huis woont,
dat is het adres waar het kind
staat ingeschreven. De verlofaanvraagbrieven zijn via de
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website te downloaden of te
verkrijgen bij juf Ingeborg. De
aanvragen dienen ook bij haar
ingeleverd te worden. U hoort
dan kort erna of deze aanvraag
gehonoreerd kan worden.
Bij ouders die gescheiden leven
geldt dat de ouder, bij wie het
kind niet in huis woont, alleen
een verlofaanvraag kan indienen
met schriftelijke toestemming
van de andere ouder. In geval
van co-ouderschap houdt dit in
dat de ouders alleen verlof
kunnen aanvragen voor de dagen
dat het kind bij de betreffende
ouder in huis woont. Voor de
andere dagen kan alleen verlof
worden aangevraagd met
schriftelijke toestemming van de
andere ouder. U dient er zelf
zorg voor te dragen dat die
toestemming bij de
verlofaanvraag zit. De school
gaat niet zelf deze toestemming
bij de ander ouder opvragen.

Komende activiteiten
4-11
4-11

6-11

Dankdag
Studiemiddag
onderbouw
o.l.v.
Stien
Meerkerk
(spelend leren OGOobserveren )
Nationaal
schoolontbijt
&juffendag

-

Bijlage
•

Kanjerbrieven

