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Intro…

dankbaar voor het vervangen
van Juf Marleen tijdens deze
periode. Het is bijzonder dat juf
Shanna op onze weg is gekomen
en wij voelen ons gezegend met
haar komst in ons midden. Dit in
het bijzonder in deze tijd, waarin
de krapte op de onderwijsmarkt
een feit is. We wensen juf
Shanna veel arbeidsvreugde en
Gods nabijheid bij haar werk met
onze kinderen van De Schakel.

Liederen
•
•

•
•

Psalm 146:3
Ik zing een
lied
(Opwekking Kids 317)
Zegen ons, Algoede
(gezang 456)
Als je van elkaar houdt
(Elly en Rikkert)

leerlingenvragenlijst, een docentvragenlijst en indien nodig een
breed scala aan pedagogische
adviezen.

OGO groep 1/2
De kleutergroepen volgen dit
jaar een extern nascholingtraject
om het Ontwikkelingsgericht
Onderwijs (OGO) in de hoeken
te versterken.
Bij
Ontwikkelings
Gericht
Onderwijs staat er altijd een
thema centraal en binnen het
thema
is
het
spel
de
belangrijkste activiteit; leren via
het spel. Passend bij het thema
wordt, in samenwerking met de

Kanjermethode

Nieuws uit het team

We kijken terug
op een mooie en
inspirerende
ouderavond,
waarin we met
ong. 50 mensen
ons hebben mogen informeren
en inspireren. Hartelijk dank voor
uw komst, dit hebben wij zeer
gewaardeerd!

Zeer verheugd kunnen wij u
meedelen dat wij Shanna van
Loopik
hebben
mogen
benoemen als onderwijsassistent
binnen De Schakel. Zij is na de
herfstvakantie gestart. We zijn
juf Tineke en juf Annemieke zeer

Deze maand hebben wij voor alle
leerlingen
Kanvas
ingevuld.
Kanvas is het digitale sociaal
emotioneel volg- en adviessysteem van de Kanjermethode.
Dit systeem bestaat onder
andere uit een sociogram, een

Nieuwe leerling
Via deze weg heten wij George
Haroutiounian van harte welkom
in groep 1. Wij wensen hem een
hele goede start en een hele
plezierige, leerzame schoolperiode toe!
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kinderen, een hoek ingericht en
via spel komt een stukje van de
echte wereld binnen. Stel dat het
thema is ‘de bakker’; dan komt
er een bakkerswinkel in de
groep, waarbij kinderen leren om
in bijpassende taal te spreken, te
onderhandelen, af te rekenen,
lijstjes te schrijven en te lezen
enzovoort. De volgende begrippen horen bij Ontwikkelingsgericht onderwijs:
-- Betrokkenheid
-- Betekenisvol leren
-- Bedoelingen
-- Bemiddeling

Betrokkenheid en betekenisvol
leren krijgen inhoud doordat uw
kind een actieve bijdrage levert
bij de keuze en de uitwerking van
een thema. Wat weten de
kinderen al en wat willen ze nog
weten van het thema? Waar gaat
hun belangstelling naar uit en
hebben zij ook ideeën over de
uitwerking van het thema? Zo
worden
eigen
initiatieven
gestimuleerd en ontwikkeld. In
de groepen 1/2 observeert de
leerkracht veelvuldig en weet
daardoor goed aan te sluiten bij
het spel van het kind. De doelen
die wij willen bereiken staan
weergegeven in verschillende
leerlijnen. Wij maken gebruik van
het digitale volgmodel van
ParnasSys om de ontwikkeling
per kind digitaal in kaart te
brengen.

Nascholing

In de afgelopen periode zijn wij
als team o.a. gestart met een
extern nascholingstraject wat
betreft EDI en coöperatief
werken. Dit zal dit jaar met
regelmaat zijn vervolg krijgen.
Daarnaast
gaan
individuele
leerkrachten ook op nascholing.
In het eerste half jaar betreft het:
-juf Heidi en juf Willemijn de
Kanjer A scholing
-juf Ingeborg en juf Truus de
Kanjer directietraining B
-juf Ageeth, juf Margreet, juf
Janneke en juf Ingeborg BHV
nascholing
-juf Annemieke cursus i.v.m. TOS
bij Kentalis
-juf Truus cursusdag Veilig Thuis
-Juf Sandra scholing Kanvascoördinator en ICO opleiding (intern
coördinator opleiden).
-Juf Heidi Basis beheer office 365

Geboorte
De
familie
Vermonden
Broekhuizen heeft in hun midden
een zoon en broertje mogen
verwelkomen. Trotse zus Anika
heeft dit uiteraard met behulp
van blauwe muisjes met ons
allen mogen delen. Wij wensen
Peter en Judith Gods wijsheid en
nabijheid bij de opvoeding van
hun zoon! Namens ons allen van
harte
gefeliciteerd
met dit grote
wonder!

Verjaardagsfeest
Het is bijna zover! Alle
verjaardagen van de juffen
vieren we ook dit jaar op
hetzelfde moment, dinsdag 6
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 4 en 7/8
moeten
hiervoor een
eigen bord, beker en bestek
meenemen. Alle kinderen zijn
deze ochtend in pyjama welkom.
Daarna hebben alle groepen een
alternatief
spelprogramma.
Groep 5 en 6 gaan samen met juf
Jannie en juf Dikkie bij de
burgemeester op het
Gemeentehuis ontbijten. Zij
hoeven geen bestek, beker of
bord mee te nemen.

Tevredenheidspeiling

Als school willen wij samen met
u bouwen aan goed onderwijs.
Hiervoor hebben wij u via een
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mail
verzocht
een
tevredenheidspeiling in te vullen.
Hiervoor krijgt u de gelegenheid
van 2 t/m 9 november. Uiteraard
zouden we het zeer waarderen
als wij de bevindingen van u allen
zouden mogen ontvangen. Alvast
hartelijk dank voor uw bijdrage
hierin!

Plannen Christelijke
Peuterspeelzaal
Op dinsdag 16 oktober zijn wij
samen met Sybren Huizenga,
(beleidsadviseur
voor
het
onderwijs voor de gemeente) in
gesprek
gegaan
over
de
vergevorderde plannen die er
lagen om een Christelijke
Peuterspeelzaal
binnen
De
Schakel te huisvesten. Eerder dit
jaar was ons aangegeven dat het
bestuur van de peuterspeelzaal,
op 1 oktober een besluit zou
nemen over het wel of niet door
laten gaan van deze plannen.
Zoals eerder gemeld waren alle
plannen rond, maar werd de
leidinggevende
van
de
peuterspeelzaalvereniging teruggeroepen door haar bestuur. Dit
i.v.m. de veranderingen binnen
de wet kinderopvang en de
ontstane gevolgen hiervan. Men
heeft ons midden oktober te
kennen gegeven voorlopig nog in
wachtstand te moeten staan,
voordat men ons duidelijkheid
kan verschaffen. Op dit moment
is de komst van een Christelijke
Peuterspeelzaal dus nog onzeker.

Speculaasactie OC
De OC houdt
zoals
u
inmiddels weet
een speculaaspoppenactie
voor de school. De inschrijflijsten
voor de bestellingen zijn voor de
herfstvakantie in de klassen
uitgedeeld.
We
horen
al
enthousiaste verhalen van de
kinderen.
De
bestellijsten
moeten uiterlijk vrijdag 9
november op school weer
ingeleverd zijn. De kinderen
krijgen midden november de
bestelde speculaaspoppen met
hun bestellijst terug, dit om deze

uit te delen aan de bestellers. De
inschrijflijst met het opgehaalde
geld dient uiterlijk vrijdag 30
november ingeleverd te zijn bij
de leerkrachten. Nieuwsgierig
hoe het met de actie gaat? Er
hangt een meter op de gang
waar de verkoopstand wat
betreft verkochte aantallen
wordt bijgehouden. Heeft u
vragen, dan mag u ons gewoon
benaderen!

herfstvakantie na een intensieve
periode van voorbereidingswerkzaamheden de bouwhoek
ook geheel vernieuwd. Echt
vakwerk met een prachtig

Hartelijk groet,
de oudercommissie

resultaat als gevolg! De komende
periode
zal
de
huishoek
ontworpen worden. Zodra wij
hier de plannen en tekeningen
van hebben zullen wij u uiteraard
weer informeren. Dit zodat u
alvast kunt genieten van al het
moois wat komen gaat en waar
daarna weer in de avonduurtjes
aan gewerkt wordt.

Lokalen onderbouw
In de kleutergroepen zijn wij,
zoals eerder in deze brief
aangegeven, bezig met het
verdiepen van het spelende
leren. Een jaar gelden is o.a.
leiding van Risko Reuvers
hierover
een
presentatie
gegeven. Van de leesboom
konden alle kleuters en juffen al
een tijdje heerlijk genieten.
Dankzij een aantal ouders is in de

de
lokalen
in
de
onderbouwvleugel geverfd gaan
worden. Op deze wijze willen wij
blijven werken aan de netheid en
verzorging van onze school.

Komende activiteiten
6-11

Schilder
In de vakantie heeft de schilder
voor ons de schuurtjes op het
plein geverfd. In de kerstvakantie
zullen binnen alle radiatoren en
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7-11
1511
1611
2611
3011

Verjaardagsfeest
en
nationaalschoolontbijt.
Groep 5/6 ontbijt met
de burgemeester op
het gemeentehuis.
Maandopening/
dankdag
VO gesprekken ouders
en kinderen groep 8
Groep 1 vrij
Gastles
vuurwerk
bureau Halt groep 7/8
Groep 1 vrij

Bijlagen
-logopedie

