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Intro

kunnen doen. Daarnaast hoefden
we gelukkig op 1 dag na geen
klassen thuis te onderwijzen.
Wat een rijkdom!
De vrijdag voor de vakantie
stond in het teken van de
trouwerij van juf Willemijn en
haar Joost. Wat een prachtige
dag voor groot en klein! Het was
bijzonder dat wij met hen mee
mochten genieten van deze voor
hen zo bijzondere mijlpaal.

Liederen
•
•
•
•
•

Speculaaspoppenactie

Ho stop! (Elly en Rikkert)
Hiney ma tov (Opw. 34)
Nog één rivier (Matthijn
Buwalda)
Glorie aan God (Opw
354 of Sela)
We doen het samen
(Marcel en Lydia)Jozef
had een jas

Dankdag

-Dankdag 2021We willen ook deze dankdag
God danken voor Wie Hij is
en wat Hij gedaan heeft en
doet.

Nieuws uit het team
We kijken als team dankbaar
terug op de periode van de start
na de zomervakantie tot aan de
herfstvakantie. Alle leerkrachten
bleven gezegend met goede
gezondheid om hun werk te

dankdagweek God te danken
voor Wie Hij is en wat Hij gedaan
heeft en doet. Voor elke dag van
de dankdagweek (beginnend op
de zondag voorafgaand aan
dankdag) is er een stukje om te
lezen, iets om te zingen,
gebedspunten en wat vragen of
een opdracht. Op woensdag 3
nov. zullen wij als school d.m.v.
een gezamenlijke viering in de
hal met alle kinderen o.l.v. juf
Janneke Dankdag vieren.

Alle
kinderen
hebben
een
dankdag
kalender
meegekregen naar huis. Het
thema van de kalender is
‘Danken met Johannes op
Patmos’ en centraal staat de
tekst: “Wij danken U, Heer God
Almachtig, Die is, en Die was, en
Die komen zal! (Openbaring
11:17). Speciaal voor deze
kalender is de Bijbeltekst op
muziek gezet. Kinderen leren o.a.
d.m.v. deze kalender deze
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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 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.
Zeker nu er binnen de OC
besloten is geen kledingbeurzen
meer te organiseren. Reminder:
In week 48 kunnen de bestelde
poppen op:
-Ma 29/11 14.15 uur -15.00 uur
-Di 30/11 14.15 uur - 15.00 uur
-Wo 1/12 12.15 uur - 13.00 uur
door u als ouder/verzorger
worden opgehaald bij ons op
school. We hopen dat velen van
deze actie mee mogen genieten!

Rekenen groep 4 t/m 8

Zoals u weet werken alle
kinderen in groep 4 t/m 8 binnen
onze school sinds de zomer op
een eigen Chromebook. Hierop
verwerken zij de stof voor
rekenen via Snappet. De
afgelopen jaren deden wij dit
met de C-versie van deze
methode. Wij zijn inmiddels
overgestapt naar de A-versie van
dezelfde methode. Deze versie
biedt de mogelijkheid nog beter
afgestemd op de individuele
leerling te kunnen werken, met
andere woorden: de methode is
nog adaptiever. We hebben als
school ervoor gekozen om
aanvullend ook de extra module
automatiseren in te zetten. Op
deze wijze blijven wij het
automatiseren dagelijks trainen
en willen we deze actief houden.
De methode makers hebben
besloten om alleen de A-versie
verder te blijven ontwikkelen en
dus up-to-date te houden. Dit is
ook één van de reden voor onze
keuze. De toets normering van
deze nieuwe versie is strikter,
waardoor het kan zijn dat uw
kind(eren) de komende periode
iets andere cijfers zal/zullen
behalen. Zij worden namelijk
gedwongen om nauwkeuriger te
werken. De nieuwe versie gaat
uit van het eerst gegeven
antwoord van een toets. Als een
leerling zijn eerste fout gegeven
antwoord later herstelt, wordt
dit niet als een goed bij de
normering meegeteld. De versie
sluit geheel aan bij onze wijze
van Effectieve Directe Instructie.
Daarnaast wordt er elke dag aan
één leerdoel gewerkt, bij de
oude versie konden dit er ook 2
of 3 zijn.

Kanjermethode
Deze keer staat de smiley-poster
centraal. Deze gebruiken wij om
een stevige basis te creëren en
behouden voor een goed
pedagogisch klimaat.

We kunnen ons namelijk op twee
manieren gedragen.

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 tevens na te
denken over het eigen leren,
reflecteren en (eigen) doelen
stellen. Er is veel ruimte voor de
eigen werkwijze en het werken
aan de talenten van kinderen.
Juffen
dag
schoolontbijt

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?
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.
Bij 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 rustig iets
van om zodoende weer door één
deur te kunnen met elkaar.

IPC
Ik hoor en zie
regelmatig iets
over IPC op De
Schakel. Maar
wat is IPC nu
eigenlijk precies, denkt u
misschien? IPC is onderwijs
waarbij de focus ligt op het leren,
waarbij de aandacht ligt op het
aanleren van kennis,
vaardigheden en inzichten. Het
leren wordt thematisch
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nationaal

Op woensdag 3
november is
het feest op
school. We
gaan dan o.a.
onze verjaardagen vieren met de kinderen.
We starten de dag op het plein
met alle kinderen, juffen en
zingen een feestelijk lied.
De kinderen en leerkrachten
mogen die dag feestelijk op
school verschijnen. Daarna gaan
alle kinderen naar hun eigen
lokaal om te ontbijten. Wilt u
denken aan het meebrengen van
een eigen bord, bestek en plastic
tas! De tijd tussen 9.30 uur t/m
10.30 staat in het teken van
spelletjes in de klas en buiten.
Alle kinderen mogen op deze dag
ook gezelschapsspelletjes van
thuis meenemen. Van 10.45 tot
11.45 uur zijn er spelactiviteiten
verdeeld in onderbouw (groep
1,2 en 3) en bovenbouw (4/5,
5/6 en 7/8). In circuitvorm
hebben de groepen 20 minuten
voor de spelactiviteiten in de
klassen. We zullen deze feestelijk
dag afsluiten met de
Dankdagmaandviering. Er is
namelijk veel om naast deze
feestelijke dag zeer dankbaar
voor te zijn! Het samen
benoemen en bij God leggen is
dan ook iets wat we graag met
elkaar willen doen.

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
of zelf in Parnassys wijzigen of
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.

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 doen. U kunt dan bellen
naar school, het nummer is
0345-581724. Misschien goed
om in uw mobiel te zetten, zodat

u het snel paraat heeft. Door de
afgelopen coronaperiode is er
wat ruis ontstaan over
thuiswerken. Als u uw kind ziek
meldt gaan wij ervan uit dat het
kind moet uitzieken en
herstellen. Wij verzorgen dan
ook geen thuisonderwijs en
hopen dat uw kind spoedig
herstelt en gauw weer in ons
midden mag zijn. Mocht uw kind
door coronamaatregelen in
thuisquarantaine moeten
verblijven, verzorgen we
uiteraard wel thuisonderwijs. Als
u contact opneemt met de
desbetreffende leerkracht, kunt
u dit samen afstemmen.

Studiedag
De studiedag van 23 november
zal voor het team o.a. in het
teken staan van:
-onderwijs aan meer- & hoog
begaafde leerlingen-> externe
scholing door Betuws Begaafd
-Ontwikkelingen taakgroep taal/
spelling zoektocht nieuwe
methode start schooljaar
2022/2023
-IPC
-Sociaal emotionele ontwikkeling
groepen/school-> Kanvas
-Huis van werkvermogen

altijd al vroegtijdig voor. I.v.m.
het coronabeleid weten wij nu
nog niet waar wij ons, vanuit de
overheid
gestelde
coronamaatregelen, aan moeten
houden. Om o.a. vanuit onze
identiteit recht te doen aan
eenieder, hebben we besloten
om de kerstviering van dit jaar
met ouders en kinderen in de
vorm van een Kerstwandeling
door de wijk vorm te geven. Op
deze wijze willen wij alle ouders
in staat stellen om deel te nemen
aan onze Kerstviering. Zijn
geboorte voor iedereen centraal
stellen is ons doel.
Uiteraard hoort u
later hier nog meer
praktische
informatie over.

Komende
activiteiten
1-11
t/m
29-11
3-11

4-11
t/m
26-11
10-11
en
12-11
23-11

Kerstviering
Zoals op de activiteitenkalender
vermeld staat hoopten wij op 22
december om 19.00 uur onze
kerstviering met ouders en
kinderen samen in de kerk te
kunnen
vieren.
De
voorbereidingen starten hier
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Op maandagen Rots
en Water voor groep
5&6
Dankdag
Nationaal
schoolontbijt
&
juffendag
Wekelijkse
Ateliermomenten
voor groep 3 t/m 8
NIO groep 8

Studiedag van het
team, de kinderen
zijn vrij.

