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Datum
Naam
Groep
4
Maryke Brouwer 6
10
Lisanne Blom
8
11
Janita van Riemsdijk 5
12
Anika Vermonden
4
12
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Damian Blanken
2a
16
Linde van Veldhoven 6
22
Jelte Piek
2b
24
Joas Quik
7
26
Roos Schop
5
6

Intro…

Als team kijken we dankbaar
terug op de start van dit
schooljaar. Dankbaar dat we de
kinderen weer elke dag op school
mogen ontvangen. Dankbaar dat
we mogen genieten van mooie
momenten van en met elkaar, in
deze soms zo donkere en zo
onzekere tijd. Dankbaar dat Hij
ook hierin bij ons was en is…

Nieuws uit het team

Mijn naam is Valerie de Kovel –
de Later. Ik ben 44 jaar oud,
getrouwd en heb een zoon van
bijna 18 en een dochter van 14.
Ik woon in Zaltbommel en in mijn
vrije tijd ben ik graag aan het
handwerken of aan het lezen. Ik
werk sinds 1997 in het onderwijs,
waarvan het grootste deel in
Herwijnen. Dit schooljaar maak ik
de overstap naar CBS de Schakel,
waar ik nu de kinderen van de
Radix-groep mag begeleiden en
waar ik vanaf maart 2021 juf
Truus mag gaan vervangen als zij
mag gaan genieten van haar
pensioen. Het onderwijs zit mij in
het bloed en ik vind eigenlijk
hierin veel interessant. Ik heb
diverse opleidingen gevolgd na
de Pabo en heb mijzelf
gespecialiseerd in de zorg voor
kinderen, in jonge kinderen en in
(hoog)begaafde kinderen. Ik zie
er erg naar uit om kennis te
maken met de kinderen van CBS
de Schakel en met u, de ouders
en hoop op een goede
samenwerking!
Naast Valerie zijn wij verheugd
dat wij dit jaar ook twee
studenten van de CHE
(Christelijke Hoge school-PABO)
in ons team welkom mogen
heten. Nienke Bok zal als
eerstejaars dit jaar in ons midden
zijn. Eerst in groep 5/6 en daarna
in groep 1/2. Marvin Spruijt zal
als tweedejaars op maandag en
dinsdag op school aanwezig zijn.
Het eerste half jaar in groep 1/2
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en tijdens de gymtijden in groep
2/3. De tweede helft van het jaar
in groep 8.
Daarnaast willen wij ook juf
Ageeth haar naam noemen in
deze nieuwsbrief. We willen u
ook op deze wijze van harte
uitnodigen om haar mee te
blijven nemen in uw gebeden en
gedachten.

Liederen
•
•
•

God is mijn toevlucht
(Opwekking Kids 13)
Mijn hulp is van U,
Heer (Opwekking 640)
Pzzzzalm 61 Hoor mij
toch

Gebedsgroep
We zijn dit
schooljaar weer
begonnen met
de
gebedsgroep,
woensdagmorgen
gelijk om half 9, 1 x per 2
weken. Wij vinden het
belangrijk om voor onze
kinderen,
ouders,
leer-

krachten en directie te bidden.
We hebben Hem zo hard
nodig! Wees in geen ding
bezorgd, maar laat uw
verlangens in alles, door
bidden en smeken, met
dankzegging bekend worden
bij God; Filippenzen 4:6 Mocht
u/jij gebed nodig hebben, dan
mag u uw gebedspunten, in
een enveloppe meegeven aan
uw kind, en kan uw kind deze
afgeven bij juf Ingeborg! Zou u
ook graag willen meebidden,
dan mag u contact opnemen
met Anita Timmer, tel 0611180291. Zijn rijke zegen
toegewenst,
namens
de
ouders van de gebedsgroep.

BC
De eerste schoolweken zitten
erop, De Schakel zoemt weer van
de bedrijvigheid en iedereen is
inmiddels een beetje gewend
aan de Corona maatregelen. De
landelijke Corona maatregelen
hebben ook effect gehad op de
bestuurscommissie. We hebben
minder kunnen vergaderen en
ook een geplande avond met alle
leerkrachten moeten uitstellen.
Binnen het bestuur van Stichting
Scholen met de Bijbel (SSBB)
waar "De Schakel" deel van uit
maakt en de bestuurscommissie
hebben enkele wijzigingen
plaatsgevonden. Om de
continuïteit binnen de
bestuurscommissie beter te
kunnen waarborgen en de taken
beter te kunnen verdelen is
Maartje Verheul toegetreden tot
de bestuurscommissie. Monique
Schelling heeft aangegeven het
bestuur te zullen verlaten aan
het einde van het seizoen. We
zijn daarom op zoek naar
enthousiaste ouders en
verzorgers die graag mee willen
bouwen aan De Schakel op
bestuurlijk vlak.
Remy Robaard is herbenoemd als
bestuurslid van Stichting Scholen
met de Bijbel namens "CBS De
Schakel". We zijn heel blij en
dankbaar dat Remy en Maartje
zich in willen zetten voor onze

school en wensen hen daarbij
veel succes en wijsheid toe.
Mits de Corona maatregelen het
toelaten, willen we ook dit
seizoen weer een aantal groepen
bezoeken. Het doel hiervan is de
sfeer te proeven in de klas en te
kijken hoe er invulling aan de
dagopening gegeven wordt door
de leerkrachten. In December
hopen we een team avond voor
de leerkrachten team te
organiseren met een thema
gerelateerd aan de identiteit van
onze school.
Het is voor de
bestuurscommissie belangrijk om
te weten wat er bij de
ouders/verzorgers speelt op het
gebied van de identiteit van de
school en uitingen daarvan. Voor
eventuele vragen of reacties kunt
u ons persoonlijk aanspreken.
Ook kunt u vragen mailen naar
bc@cbsschakel.nl.
Maartje Verheul, Monique
Schelling, Martine de Ruiter,
Wim Blom, Remy Robaard en
Richard van Mersbergen

MR
Dit schooljaar
bestond de MR uit
Ageeth Krol
(personeelsgeleding),
Sandra Verhaar (personeelsgeleding), John Kant (oudergeleding, notulist) en Guido van
Veldhoven (oudergeleding,
voorzitter). Namens de MR van
CBS De Schakel hebben Ageeth
Krol en Guido van Veldhoven
zitting genomen in de GMR van
de SSBB (Stichting Scholen met
de Bijbel in de Betuwe). In
verband met de langdurige
afwezigheid van Ageeth Krol,
hebben we ervoor gekozen om
Sandra Verhaar als tijdelijke
personeelsvertegenwoordiger
zitting te laten nemen in de
GMR. Daarnaast neemt Heidi
Buijs als vervanger van Ageeth
Krol zitting in de MR. We zijn
dankbaar dat we op deze wijze
de continuïteit en kwaliteit

2

kunnen borgen binnen de MR en
GMR.
Zoals voor ons allen geldt, zijn wij
als MR ook geconfronteerd met
het feit dat het corona virus veel
onzekerheid met zich meebrengt
en dus ook om snelle en goede
aanpassingen vraagt.
Wij als MR zijn in deze situatie
nauw betrokken geweest bij alle
voorgestelde aanpassingen
vanuit directie t.a.v.
thuisscholing, tijdelijke invoering
van het continurooster,
praktische aanpassingen etc.
Dit geldt uiteraard ook voor de
komende tijd, waarin wij nauw
betrokken blijven bij
veranderende situaties.
Mochten er bij u vragen, ideeën
of opmerkingen zijn, waarbij de
MR een rol kan spelen dan horen
wij dat graag van u!

Kledingbeurs
De
geplande
kledingbeurs van
3 oktober kan
ook deze keer,
helaas door alles wat er in de
wereld speelt, zijn doorgang
niet vinden. Dit is de tweede
maal dat onze kledingbeurs
niet door kan gaan. Met de
kledingbeurs haalt de OC
normaliter ongeveer 1000
euro per kledingbeurs voor de
kinderen op. U begrijpt dat de
OC
de
komende
tijd
afwegingen zal moeten maken
welke activiteiten wel of niet
haalbaar zijn, omdat het niet
doorgaan van de beurzen
direct
grote
financiële
gevolgen heeft voor het te
besteden budget van de OC. In
december zullen zij wel weer
een
speculaaspoppenactie
houden, deze willen we u van
harte aanbevelen.

Kanjermethode
Dit schooljaar zetten we op De
Schakel naast de petten, de
poster met vuistregels en

smileyposter de volgende
materialen in:
Groep 1-2 Het knieboek Max en
het dorpje
Het verhaal gaat
over Max die een
dorpje heeft
ontdekt, waarin
pestvogels, tijgers, konijnen en
apen uiteindelijk op een goede
manier met elkaar omgaan.
Groep 2-3 Het knieboek Max en
de Vogel
In het eerste deel
worden de
avonturen
besproken van een
grote, mooie, maar eenzame
vogel. Het blijkt een zeearend te
zijn. Het tweede deel bespreekt
de opvoeding van een jong
zeearendje. Ze heet Tirza.
Het derde deel gaat in op de
ervaringen van Tirza op de
Vogelschool. Het gaat daar
helemaal mis met haar.
In het vierde deel vindt een
ontmoeting plaats tussen Max,
Tirza en Mika. Mika is het
broertje van Tirza. De juf van
Max heeft op school over de
zeearenden verteld. En juf Piaf
heeft op de vogelschool verteld
over Max en het dorpje. Max en
Tirza blijken elkaar op die
manier, via het onderwijs te
kennen. In het vijfde en
afsluitende deel denken Max en
zijn vriend Frits na over een
oplossing voor de problemen
waarmee Tirza worstelt op de
vogelschool. Het komt
uiteindelijk weer allemaal goed.
Groep 4-5 Het knieboek Max en
de klas
Het verhaal gaat over
Max en zijn
belevenissen op
school, in zijn klas en
buiten school. Het gaat niet altijd
goed in de klas, bijvoorbeeld bij
de inval juf. De kinderen gaan
zich dan anders gedragen, er
wordt zelfs gepest in de klas.
Voor niemand is dat fijn. Samen
met de juf praten de kinderen
over regels, afspraken en
vertrouwen. Ze willen allemaal

hun best doen om het fijn en
goed met elkaar te hebben in de
klas.
Thema’s: De Kanjerafspraken,
Vertrouwen, Jezelf zijn,
Gevoelens, Leren grenzen
stellen, Leren omgaan met
anderen, Plagen en Pesten,
Vriendschap, Leren feedback
geven en ontvangen.
Groep 6-7-8 Werkboek 3
Dit werkboek is
bestemd voor groep
7. Kernwoorden zijn
o.a.: vertrouwen,
jezelf zijn, zo ben ik nu eenmaal,
kan iedereen gelijk hebben?, ik
hoor er niet bij, overleggen,
zeuren, roddelen, en praten,
zelfbeheersing.

Verkeer
Wat worden
de kinderen
groot!
Is dit het
schooljaar dat u ze weer een
stukje gaat loslaten, het jaar dat
ze zelf op de fiets naar school
mogen gaan?
Gaat uw kind in groep 6 t/m 8
ook op de fiets naar gym?
Of is uw kind daar nog niet aan
toe en gaat u dit schooljaar juist
extra aandacht besteden aan het
leren fietsen?
Om goed te leren fietsen moet er
vooral veel geoefend worden,
liefst elke dag weer. Zo krijgen
kinderen controle over hun fiets
en leren ze beetje bij beetje hoe
het werkt in het verkeer.
Uiteraard is de hulp van ouders
hierbij onmisbaar. De route van
huis naar school is een prima
oefening. U weet vast al uit
ervaring dat kinderen impulsief
en speels zijn. Dit is in het
verkeer niet anders.
Ook als ze wat ouder zijn,
kunnen ze nog niet alle
verkeerssituaties overzien en zijn
ze met hun hoofd vaak bij hele
andere dingen dan bij gevaarlijke
kruispunten bijvoorbeeld.
Behalve heel veel oefenen met
fietsen en goede theoretische
onderbouwing van de regels in
het verkeer is het belangrijk dat
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u, als medeweggebruiker,
rekening houdt met onze jonge,
kwetsbare, verkeersdeelnemers.
In dat kader volgen hier een
aantal tips voor u, ouders en
medeweggebruikers, om de
veiligheid van onze kinderen te
vergroten.
•
Op pad met een veilige
fiets verkleint de kans op
ongevallen. Kijk de fiets
regelmatig na. Zorg dat de
verlichting ook goed werkt!
•
Zorg ervoor dat u op tijd
vertrekt naar de plaats van
bestemming. Haast in het
verkeer is een bron van gevaar.
•
Houd u aan de
verkeersregels, geef het goede
voorbeeld.
•
Laat u niet afleiden,
wees alert.
•
Houd rekening met de
speelsheid en impulsiviteit van
kinderen.
•
Kies als automobilist, als
het even kan, niet voor de
drukke wegen langs scholen als u
er niet persé hoeft te zijn en ga
met een ruime bocht om fietsers
heen.

Voorlopige
adviesgesprekken groep 8
Voor
de
leerlingen
van groep
acht is er
dit jaar in
de gesprekscyclus een extra
avond ingepland. Eind groep 7
hebben zij, helaas door het
coronavirus, geen voorlopig
advies over het te verwachten
niveau op het Voortgezet
Onderwijs van ons gekregen.
Dit voorlopige advies wordt
gebaseerd op alle informatie
die opgedaan is in de
basisschoolperiode van het
kind. Op 14 oktober zullen zij
uitgenodigd worden voor het
voorlopig adviesgesprek. In dit
gesprek zal het schooladvies
voor het VO met hen
besproken worden. Op 7
december zijn zij van harte

welkom met hun kind voor het
definitieve adviesgesprek.

Stedelijk museum
Op dinsdag 13
oktober zullen de
groepen 5 t/m 8,
onder
verantwoording
van 2 leerkrachten en een klein
aantal hulpouders, samen op
weg gaan naar het stedelijk
museum. Dit bezoek sluit o.a. op
het eerste IPC thema: ”Hoe leren
wij?” Kunst kijken doe je met
veel meer dan alleen je ogen.
Het aanbod van het Stedelijk
museum voor het primair
onderwijs nodigt leerlingen uit
om kennis te maken met kunst.
Ze worden geprikkeld om
creatief, onderzoekend en
kritisch te leren kijken. De
kunstenaars van de groep De Stijl
gebruikten vaak rechte lijnen en
de kleuren rood, geel en blauw.
Maar waarom eigenlijk? Dit
bezoek zal niet onder de
reguliere schooltijden kunnen
vallen. Het bezoek is tot 13.30
uur en erna moeten de kinderen
nog met de bus naar huis. Ze
zullen dus later uit zijn op deze
dag.

Kinderboekenweek

een lied bij dit thema gemaakt.
Ze zingen en dansen over
geschiedenis - van Cleopatra en
Van Gogh tot Albert Einstein - en
over... jou! Wat ga jij doen om
geschiedenis te maken? De
nieuwe clip werd opgenomen in
het Rijksmuseum in Amsterdam.
Op woensdag 30 september
zullen wij tijdens de
maandopening samen de
Kinderboekenweek aftrappen.
Op maandag 5 oktober bezoeken
alle kinderen met hun klas de
bibliotheek.
De Kinderboekenweek wordt op
De Schakel traditiegetrouw
afgesloten met de
voorleeswedstrijd van groep 7/8.
De winnaar van deze wedstrijd
gaat door naar de plaatselijke
voorleeswedstrijd van alle
deelnemende basisscholen uit
Geldermalsen en Meteren.
Binnen het programma van de
groepen zal deze weken ook
ruimte gemaakt worden om het
thema van de
Kinderboekenweek centraal te
stellen, zoals bijvoorbeeld tijdens
het vak begrijpend lezen.
Mocht u tijdens de
Kinderboekenweek een
kinderboek met uw kind kopen
bij de Bruna, dan kunt u ons als
school sponsoren. Onder aan de
nieuwsbrief vindt u hier meer
informatie over.

IPC

Tijdens de Kinderboekenweek
gaan we terug in de tijd. Boeken
brengen geschiedenis tot leven,
waardoor de wereld van vroeger
tastbaar wordt. Lees spannende
verhalen over ridders, verplaats
je in oorlogstijd of kom van alles
te weten over de Oudheid. Je
hebt geen tijdmachine nodig om
andere tijden te ontdekken. We
verkennen werelden uit het
verleden door het lezen van
boeken! Ook dit jaar heeft
Kinderen voor Kinderen speciaal

Helaas kan de geplande
ouderavond van 27 oktober over
IPC i.v.m. de coronamaatregelen
‘live’ geen doorgang vinden. Wij
zullen u in de periode na de
herfstvakantie met behulp van
digitale middelen op andere
wijze de mogelijkheid geven
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kennis te maken met de inhoud
van IPC. Op deze wijze hopen we
het doel van de avond, u
informeren over de werkwijze
van IPC, toch te behalen.
Uiteraard hadden we u liever
persoonlijk gesproken, aangezien
3D contact onze voorkeur heeft
t.o.v. 2D contact. We zijn echter
dankbaar dat we deze andere
middelen tot onze beschikking
hebben, waardoor we u wel
kunnen meenemen in ons proces
rondom IPC. Kortom wordt
vervolgd…
Lisa is inmiddels gestart met de
eenjarige IPC-coördinator
opleiding. Ingeborg zal dit
schooljaar de School Leader voor
Learning opleiding gaan volgen.
Daarnaast worden we, zoals
eerder benoemd, vanuit IPC
twee jaar begeleidt door Esther
Zwinkels. Afgelopen woensdag
j.l., 30 september, hebben we de
tweede studiebijeenkomst onder
haar leiding op De Schakel
mogen volgen. Op de
bouwvergaderingen en
studiedagen heeft IPC een vaste
plek op de agenda. Op deze wijze
willen wij een gedegen invoering
van IPC binnen onze school
realiseren.

BHV
Op
woensdag
16
november
hebben juf
Janneke, juf
Margreet, Juf Daniëlle en juf
Ingeborg ’s middags en ‘s avonds
deelgenomen aan de jaarlijkse
BHV herhalingstraining, verzorgd
door Arboneel. De Schakel
diende als locatie, waardoor we
met andere cursisten
verschillende scenario’s op onze
school hebben kunnen oefenen.
Uiteraard hopen we ze niet te
hoeven gebruiken, maar het is
fijn om te weten stel dat, hoe we
dan zouden kunnen handelen.
Ook op deze wijze werken wij
aan een veilige plek voor uw
kind(eren)

Luizencontrole
Na elke vakantie
vindt
er
op
donderdagmiddag
een
luizen-controle plaats. Ouders en
grootouders van onze school
hebben zich hiervoor beschikbaar
gesteld. 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 luizencoördinator willen opnemen dan
kunt u terecht bij Marjolein
Hakkert.

neemt. We kunnen dus al veel
groepjes zelf begeleiden. We zijn
voor deze ronde maar op zoek
naar één ouder die ons nog wil
ondersteunen. Via Parro zetten
we 2 oktober de vraag uit wie
ons wil helpen als hulpouder.
Lijkt u het leuk om een aantal
weken of één week creatief met
een groepje leerlingen aan de
slag te gaan, geef u dan op!

Dansles

Komende activiteiten

Ateliermiddagen
Al verschillende keren vroegen
leerlingen: 'Wanneer beginnen
we weer met het creacircuit?'
Het moment is bijna daar.
Vrijdag 9 oktober is de eerste
vrijdagmiddag waarop we weer
met de ateliermiddagen (door de
kinderen steevast creacircuit
genoemd) beginnen.
Kinderen van groep 5 t/m 8 gaan
dan groep overstijgend en in
kleine groepjes aan de slag met
een leerkracht/ouder. Dit doen
we 6 weken achter elkaar. Elke
week doe je als groepje iets
anders. Op die middag staan er
dingen op het programma die
vaak met een volle klas niet
lukken of die minder goed uit de
verf komen. De afgelopen jaren
hebben we al veel verschillende
dingen aangeboden zoals:
figuurzagen, smaaklessen,
mozaïeken, punniken, weven,
programmeren, fotograferen,
muziek bij een film bedenken,
solderen, weven, vouwen,
poppenkast spelen en nog veel
meer. Ook voor dit jaar hebben
we weer allerlei ideeën.
Voorgaande jaren konden we
altijd rekenen op hulp van
ouders. Daar zijn we altijd
ontzettend blij mee! Op
vrijdagmiddag hebben we nu het
geluk dat we al met een
leerkracht extra zijn, aangezien
juf Heidi groep 5 lesgeeft. In
groep 6/7 is op vrijdag een
stagiaire, juf Nienke, die een
groepje voor haar rekening

dat Melanie deze rol opnieuw
op school wil vervullen. Na het
succes van verleden jaar zullen
de portretfoto’s opnieuw
buiten gemaakt gaan worden.
Bij slecht weer zal deze dag
dan ook verzet moeten
worden. Heeft u nog verdere
vragen over deze dag, dan
bent u van harte welkom deze
te komen stellen.

Tessa van Dam heeft op
vrijdag 18 en dinsdag 21
september, speciaal op onze
school, in elke groep
danslessen verzorgd. Het
thema van deze lessen was
bewegend leren. Deze lessen
sloten ook heel mooi aan bij
het toen lopende thema van
IPC: Hoe leren wij? Aan het
einde van de dag traden
groep 3 t/m 8 met een
gezamenlijke dans op voor de
ouders die hun kinderen
kwamen halen, die uiteraard
met gepaste afstand hiervan
mochten meegenieten.

Schoolfotograaf
Op donderdag
15 oktober zal
Melanie Zondag
de moeder van
Seth (groep 4)
als fotograaf 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 dag vanaf
14.15 uur met de kinderen van
harte welkom op het plein. De
gezinsfoto’s van gezinnen met
schoolgaande
kinderen
worden onder schooltijd
verzorgd. We zijn dankbaar
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5-10

Bibliotheekbezoek
door alle klassen

8-10

Gezamenlijke
Kinderboekenweek
activiteit groep 1 t/m 8

13-10

Groep 5 t/m 8 bezoek
stedelijk museum
Amsterdam, i.v.m.
vervoer later aanwezig
op school.

14-10

Voorlopig adviesgespreken groep 8

15-10

Voorleeswedstrijd
groep 7/8

15-10

Schoolfotograaf

16-10

Studiedag, kinderen
vrij

19 t/m
23 okt

Herfstvakantie

29-10

Luizencontrole

Bijlage
-Sport BSO
-Vakantiebijbelweek
-MR jaarverslag
-Jaarverslag SSBB

