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Intro…

Nieuws uit het team
Op dinsdag 8
oktober hopen
wij samen het
40-jarig
onderwijsjubileu
m van juf Jannie te mogen
vieren. U bent hiervoor vanaf
18.30 uur van harte welkom in
het dorpshuis van Meteren. De
zaal gaat vanaf 18.00 uur open.
I.v.m. de brandveiligheid kunnen

er per gezin, naast de kinderen
van onze school, 2 begeleiders
mee. De kinderen gaan deze dag,
zoals eerder aangegeven, van
13.15 uur - 16.15 uur naar
school. Wij zorgen deze middag
voor een gezonde versnapering
voor de kinderen. Aangezien de
kinderen deze dinsdag ’s
morgens vrij zijn, verwachten wij
alle kinderen op deze avond in
het dorpshuis. De volgende
ochtend zullen wij de dag samen
vanaf 9.30 uur in de klassen
starten. Heeft u geen opvang
vanaf 8.30 uur, dan zijn de
kinderen in overleg met de
leerkracht, welkom op school.
We zijn zeer dankbaar, dat juf
Jannie haar schat aan opgedane
kennis en ervaring mag delen
met de mensen en kinderen om
haar heen. Met grote inzet en
betrokkenheid geeft zij vorm aan
het onderwijs binnen onze
school. Met passie en flair gaat
zij er elke dag opnieuw voor om
uw kinderen met liefde te
begeleiden en te onderwijzen.
Jannie, via deze weg willen wij
jou hier hartelijk voor danken!
Veertig jaar onderwijs, een hele
mooie en bijzondere mijlpaal,
van harte! We wensen je ook in
de komende jaren Gods wijsheid,
kracht en bovenal rijke zegen in
het
uitvoeren
van
deze
belangrijke en vreugdevolle taak.
Dat mede jij als inspiratie mag
dienen voor onze toekomstige
generatie!
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Liederen
•
•
•

Zing voor de Heer een
nieuw gezang (gez. 255)
Hou je aan de regels
(Opwekking Kids 63)
Ik zal de Here God
liefhebben (Elly en
Rikkert)

Kanjermethode
In de bijlage treft u infodoebladen aan, 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 3-4 INFO_VOGEL 1
Groep 5-6 INFO_ZWERVER 1
Groep 7-8 INFO_KWB 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!

Kinderboekenweek
Reis je mee?
Allemaal
instappen! Reis
mee met de
fietstaxi, de
huifkar, de hogesnelheidstrein of
het ruimteschip. De
Kinderboekenweek 2019 gaat
over voertuigen. Met als
thema Reis mee! gaan we op reis
in kinderboeken. Niet de
bestemming maar het vervoer
erheen staat centraal. Ontdek de
ruimte met een raket, beleef
avonturen op een cruiseschip,
verken een land tijdens een
roadtrip, trek rond op een
tractor en zeil de wereld rond op
een catamaran. Met een boek
kun je elke reis maken die je wilt,
een reis die je leven verrijkt. Van
een rondje op de step in de
buurt tot aan een ruimtereis
door het heelal. Toer je alleen of
rijd je samen? Tijdens de
Kinderboekenweek 2019 reizen
we allemaal. Elke klas krijgt dit
jaar ook 2 nieuwe boeken tijdens
de maandopening cadeau.
Binnen alle groepen zullen
verschillende boeken van dit
thema voor de kinderen
beschikbaar zijn. Leespromotie
lessen, een voorleeswedstrijd en
een theaterdag zijn een aantal
activiteiten die wij houden om
vorm te geven aan de
Kinderboekenweek binnen De
Schakel. Daarnaast heeft onze
leescoach Adrie de

schoolbibliotheek weer geheel
op orde gebracht. De ruimte
vond zij nu zo aantrekkelijk en
uitnodigend dat ze haar collega’s
zelfs ter promotie een foto heeft
toegezonden. Boffen wij dat
deze schoolbibliotheek van ons
is.

op school mogen hebben? Het
hoeft dus geen luxe apparaat te
zijn, als hij maar een foto kan
maken en we deze op de
computer kunnen zetten is het al
prima!
Alvast hartelijk bedankt!

Rots&Water training

Goede
dingen
moet
je
waarderen en meerdere malen
van
genieten!
Toch? Als OC
hebben
we
verleden
jaar,
met
groot
succes,
een
speculaaspoppenactie gehouden.
Ook dit jaar willen we deze actie
voor school weer uitzetten. De
aanvullende
informatie
en
inschrijflijsten
worden
op
maandag 28 oktober in de
klassen
uitgedeeld.
De
bestellijsten moeten uiterlijk
maandag 11 november op school
weer ingeleverd zijn. De kinderen
krijgen maandag 18 november
de bestelde speculaaspoppen
met hun bestellijst terug, om
deze uit te delen aan de
bestellers. 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 gewoon
benaderen!

Groep 7 is
afgelopen
maandag
begonnen aan
de
Rots&Water
training, die
we als school hebben ingekocht.
Helaas ging de training via de
gemeente Geldermalsen vorig
jaar niet door, zodat onze
leerlingen van toen groep 6
buiten de boot vielen. We
vonden dat niet acceptabel en
hebben, met goedkeuring van de
SSBB, eenmalig zelf actie
genomen.
Gelukkig kunnen we u melden
dat de gemeente Geldermalsen
in januari weer een training
Rots&Water gaat starten voor de
kinderen van 8 t/m 12 jaar. Via
de leerkracht ontvangt u een
informatieflyer plus een
inschrijfformulier. Snel
aanmelden is nodig, omdat deze
trainingen heel gewild zijn. U
kunt uw aanmeldingsformulier ,
het liefst deze week nog, op
school inleveren.

Ateliermiddagen
Binnenkort starten we met groep
5 t/m 8 op de vrijdagmiddagen
met de eerste ronde van de
ateliermiddagen. Voor deze
eerste ronde hebben we grote
kranten nodig. Heeft u een
abonnement op een dagblad?
Zou u dan deze kranten willen
bewaren en af willen geven op
school?
We willen ook graag een keer
aan de slag gaan met het
onderwerp fotograferen. Als u
nog een oude digitale camera
heeft waar u geen gebruik meer
van maakt, zouden wij deze dan
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Speculaaspoppenactie

Hartelijk groet,
De oudercommissie

Schoolfotograaf
Op donderdag 17 oktober zal
fotograaf Melanie Zondag, de
moeder van Seth (groep 3), de
schoolfoto’s van dit
jaar
bij
ons
verzorgen. Mocht u
een gezinsfoto van
uw kinderen willen
hebben, maar zijn er binnen uw
gezin kinderen onder de 4 jaar,
dan bent u op deze morgen

tussen 8.00 uur en 8.30 uur met
de kinderen van harte welkom in
het speellokaal. De gezinsfoto’s
van gezinnen met schoolgaande
kinderen
worden
onder
schooltijd verzorgd. We zijn
dankbaar dat Melanie deze rol
op school wil vervullen. Heeft u
nog verdere vragen over deze
dag, dan bent u van harte
welkom deze te komen stellen.

B-Fit

Ook dit jaar komt onze B-fit
coach
Alice
Franje
weer
gastlessen geven in de groepen.
In de groepen 3 t/m 8 geeft zij
deze periode gastlessen tijdens
de gym, het thema is spel. In
groep 3/4 heeft zij daarnaast
inmiddels ook een gastles over
appels gegeven. Het komende
nieuwe ateliermiddagen-circuit is
zij van de partij om groep 5 t/m 8
te onderwijzen over gezonde
voeding en keuzes. Mede door
de samenwerking met Alice
geven wij inhoud aan het B-fit
school zijn.

Studiedag
Op woensdag 2 oktober zijn alle
kinderen vrij i.v.m. een studiedag
voor de leerkrachten. Op deze
dag zullen a.d.h.v. collegiale
consulatie de onderwerpen aan
bod komen:
- de groep in kaart: stimulerende
en belemmerende factoren&
uitgezette groepsacties a.d.h.v.
het groepsplan
-verrijkend aanbod binnen de
groepen en radixgroep
-Kanvas observatie van alle
leerlingen
Tijdens het middagprogramma
starten
we
onder
begeleiding
het
proeftraject
van IPC.

Vorig jaar hebben we als team
een start gemaakt met onze visie
op het zaakvakken onderwijs
binnen De Schakel. Hierbij
hebben we, zoals u weet, de
wens uitgesproken om in de
toekomst
geïntegreerd
zaakvakken onderwijs te gaan
aanbieden, waarin de 21eeuwse
vaardigheden
(waaronder
onderzoekend leren) een plek
mogen krijgen. Na een filtering
van methodes zijn we, in het
voorjaar, met twee methodes
een proefperiode ingegaan. IPC
kwam als methode voor ons op
nummer 1. Nu gaan we de fase
in,
waarin
we
begeleid
schoolbreed een thema gaan
uitwerken en opzetten. Tijdens
het middagprogramma zal Esther
Zwinkels ons hierin meenemen.

Robots-Radix
Zoals u eerder
heeft
gelezen
hebben wij, via
subsidie van de
Rabobank, drie
robots via de
Roboschool
mogen
aanschaffen voor onze school.
Juf Heidi, juf Lisa en juf Ageeth
hebben
hier
een
nascholingsbijeenkomst
voor
bijgewoond. Juf Ageeth verzorgt
het onderwijs voor kinderen die
meer uitdaging nodig hebben
naast de verrijkende stof die al
extra, naast de methode wordt
aangeboden. Zij leidt o.a. (naast
haar klas 1,5 uur per week) het
aanbod voor de kinderen die
binnen de Radixgroep vallen.
Projectmatig
worden
deze
kinderen op donderdagmorgen
in twee leeftijdsgroepen op
buiten de klas begeleid. Deze
periode is groep 5 t/m 8 aan de
beurt. Deze eerste periode zijn zij
aan de slag gegaan met de
robots. Juf Lisa zal hierna,
gebruikmakende van de kennis
van deze kinderen, de robots in
het vrijdagmiddagcircuit inzetten
van groep 5 t/m 8. Op deze wijze
leren we van en met elkaar.
Prachtig om met behulp van
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deze robots alle kinderen ook op
dit gebied te mogen onderwijzen
en/of laten ontwikkelen met
hart, hoofd en handen.

Scholing - Team
Een lerende organisatie dat is
wat wij als team ook willen zijn!

Aan het einde van schooljaar
2017-2018 zijn wij als team o.a.
gestart met het extern
nascholingstraject Effectieve
Directie Instructie (EDI) en
coöperatief werken onder
begeleiding van Martijn
Schumacher. Dit zal dit jaar met
regelmaat zijn laatste vervolg
krijgen. Collegiale consultatie is
hier een vast onderdeel van. De
kleutergroepen vervolgen dit jaar
ook hun extern nascholing traject
om het Ontwikkelingsgericht
Onderwijs (OGO) binnen school
nog verder te versterken.
In de groepen 1 en 2 werken we
volgens
de
visie
van
Ontwikkelings Gericht Onderwijs
(OGO). Bij Ontwikkelings Gericht
Onderwijs staat er altijd een
thema centraal en binnen het
thema is doelgericht spel de
belangrijkste activiteit; leren via
het spel. Passend bij het thema
wordt, in samenwerking met de
kinderen, een hoek ingericht en
via spel komt een stukje van de
echte wereld binnen.
Daarnaast werken we als team,
maar ook als individuele
leerkrachten, aan nascholing. In
het eerste half jaar betreft het:
-het gehele team, IPC Great
learning
proeftraject
onder
begeleiding van Esther Zwinkels
IPC Nederland
-het gehele team, Driehoek kindouder-school het oudergesprek
onder begeleiding van Gerda
Harrewijn
-juf Heidi, juf Lisa en juf Ageeth
Robots in de basisschool

-Juf Willemijn, combinatiegroep
2/3
-juf Ingeborg, moreel leiderschap
schoolleidersdag VGS
-juf Ageeth, juf Margreet, juf
Janneke, juf Daniëlle en juf
Ingeborg, BHV-nascholing
-juf Truus, OGO en training
aandachtsfunctionaris, training
Beleid ontwikkelen voor BOUW!
-Juf Sandra, I.B.-opleiding jaar 1
(intern begeleider)
-Juf Heidi, gymopleiding jaar 1
-juf Margreet, cursus OpenBoek
-juf Ingeborg, module persoonlijk
leiderschap

Gym 1/2
Groep 1/2 gymt elke
donderdagmiddag om 13.15 uur
in het speellokaal.
Wilt u er aan denken om de
kinderen deze dag makkelijke
kleding en schoenen aan te
doen, die ze zelf aan en uit
kunnen trekken?

Ook willen we vragen om de
gymkleding in stoffen tasjes te
stoppen. In plastic tassen gaat
het snel stinken.
Alvast bedankt voor uw
medewerking!

3-10
7-10
8-10

Luizencontrole
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!

Komende activiteiten
30-9

2-10

interactieve
vertelling
‘Op
avontuur
naar
Timboektoe’ -groep 1
en 2
Studiedag- kinderen
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11-10
17-10
18-10
28-10

30-10

vrij
Maandopening
Kinderboekenweek
Dag van de leraar
Jubileum juf Jannie,
de kinderen zijn in de
ochtend vrij. School
van 13.15-16.15 uur
en vanaf 18.30 uur
start
het
avond
programma voor alle
kinderen.
Voorleeswedstrijd 5
t/m 8
Schoolfotograaf
Democracity groep
7/8
Uitdelen
intekenlijsten
speculaasactie
Luizencontrole

Bijlage
-Info-doebladen

