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Verjaardagen  
 

Datum        Naam           Groep 
1           Talyah Prins                   1  
3           Faja de Jongh                6    
4           Maryke Brouwer          7 
11         Janita van Riemsdijk    6 
12         Anika Vermonden        5 
12         Willemijn van Vliet      8  
14         Damian Blanken           3  
16         Linde van Veldhoven   7  
22         Jelte Piek                       3  
24         Shanna de Bie               7  
24         Joas Quik                       8  
26         Roos Schop                   6 
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Nieuws uit het team 
Op dinsdag 5 
oktober is het 
de dag van de 
leraar. Een dag 
waarop ook wij 
onze 

waardering  willen uitspreken 
voor het team. We zijn dankbaar 
dat zij zich binnen De Schakel 
elke dag opnieuw willen inzetten 

voor goed en Bijbelgetrouw 
onderwijs aan ‘onze’ kinderen! 
 

Op vrijdag 15 oktober zal juf 
Willemijn met haar Joost gaan 
trouwen. De kinderen van groep 
3 zijn persoonlijk uitgenodigd op 
deze bijzondere dag. Dat is en 
blijft een zeer bijzonder moment 
voor groot en klein!  Het IPC 
thema van groep 3 stond de 
afgelopen weken dan ook al in 
het teken van trouwen.  

Juf Ingeborg heeft haar eenjarige 
opleiding ‘School leader for 
learning’ van IPC positief 
afgerond. Deze opleiding richtte 
zich op de volgende drie 
deelgebieden: maatschappelijke 
en technologische ontwik-
kelingen, verandermanagement 
en visiegestuurd onderwijs. Door 
middel van deze en voorgaande 
opleidingen kan zij haar 
herregistratie voltooien en staat 
zij ook voor de komende vier jaar 
weer geregistreerd in het 
Schoolleidersregister PO.  

Zoals begin dit jaar aangegeven 
zal juf Jannie dit jaar met 
pensioen gaan. Zij heeft besloten 
zich tot de zomer in te willen 
blijven zetten voor onze school. 
Na de voorjaarsvakantie zal juf 
Jannie twee dagen gaan werken 
en de taak van juf Sandra de W. 
overnemen. Juf Sandra de W. zal 
de duo leerkracht van groep 5/6 
naast juf Margreet worden. Op 
deze wijze is er na een periode 
van eerste rapporten en 
oudergesprekken in februari voor 
alle betrokkenen een natuurlijke 

overgang. We zijn zeer dankbaar 
dat we op deze wijze nog gebruik 
mogen en kunnen maken van de 
expertise van juf Jannie en het 
onderwijs binnen De Schakel op 
krachtige wijze kunnen blijven 
continueren.  

Binnen de school vinden wij het 
waardevol om stagiaires te 
mogen opleiden en begeleiden. 
Op dit moment is juf Nienke 
gestart. Zij zal het eerste halfjaar 
(2 blokken) in groep 7/8 haar 
stage lopen. 

 

COVID19 

  

 Ook na deze zomerperiode 
werden wij, in de derde week, 
helaas opnieuw in groep 5/6 
geconfronteerd met een positief 
geteste leerling. Zoals via Parro 
gedeeld, zijn er versoepelingen 
op school doorgevoerd n.a.v. de 
nieuwe wettelijke regels voor 
scholen. Als een kind positief 
getest is, blijft het kind thuis in 
isolatie. Het kind kan weer naar 
school en de kinderopvang als het 
minimaal 24 uur klachtenvrij is en 
er zeven dagen zijn verstreken na 
start van de symptomen of het 
vaststellen van de besmetting. Als 
een kind positief getest is met het 
coronavirus hoeft niet meer de 
hele groep of klas in quarantaine. 
Klasgenoten van het besmette 

Oktober 2021 

Maandbrief 
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kind kunnen dus in principe 
allemaal naar school. Een 
uitzondering kan gelden voor 
kinderen die in nauw contact zijn 
geweest in de privésfeer 
(bijvoorbeeld als ze bij de 
besmette leerling thuis hebben 
gespeeld); de advisering hierover 
verloopt altijd via de GGD. Ook bij 
uitbraken met meerdere 
besmettingen in een groep of klas 
kan de GGD nog wel aan 
klasgenoten adviseren om in 
quarantaine te gaan. 
 

Liederen 
  

• Mozes ging de berg op 
(Elly en Rikkert) 

• 10 geboden lied 
(Onvergetelijke 
zomerkampen) 

• Psalm 6:1 
 

Dierendag 
 

Op maandag 4 oktober is het 
weer zover, dierendag! Alle 
kinderen mogen het laatste half 
uur van 14.00-14.30 uur hun dier 
naar school laten brengen om 
buiten op het plein te laten zien. 
Uiteraard moeten alle dieren in 
een kooi, Bench of aan een lijn 
zitten, dit i.v.m. de kinderen die 
dit spannend vinden. Kinderen 
die het te spannend vinden, 
mogen onder toezicht binnen 
blijven. Als het slecht weer is en 
we elkaar niet buiten kunnen 
ontmoeten, zal deze activiteit 
komen vervallen.  

  

Kanjermethode 

Kinderen komen 
goed tot leren als 
zij zich prettig 
voelen. D.m.v. de 
startweek hebben 
wij, zoals u kon 

lezen, dan ook extra aan het 
aspect groepsvorming gewerkt. 
Elke dag hebben er Kanjerlessen 

binnen alle groepen 
plaatsgevonden. Gedurende het 
schooljaar krijgen alle leerlingen 
wekelijks ‘Kanjertraining’. Deze 
Kanjertraining wordt gegeven 
door de eigen groepsleerkrachten 
die hier speciaal voor zijn 
opgeleid. Het doel van deze 
lessen is dat het kind 
gestimuleerd wordt om op een 
goede manier om te gaan met 
zichzelf en anderen. Met o.a. de 
Kanjermethode willen wij ons 
veilige pedagogische klimaat 
samen borgen en daar hebben we 
iedereen voor nodig! 

Rijksmuseum- IPC 
 

Binnen de hele school zijn wij, 
zoals u weet, druk bezig met 
thematisch vakoverstijgend 
onderwijs. Ook op deze wijze 
willen wij vorm geven aan onze 
visie onderwijs te bieden aan 
hart, hoofd en handen.  In groep 
4 t/m 6 zijn de leerlingen op dit 
moment bezig met het IPC thema 
schilderijen, foto’s en 
afbeeldingen. In groep 7/8 zijn wij 
bezig met ‘Nederland wordt 
Nederland’. Omdat wij kinderen 
ook graag ervarend en handelend 
willen laten leren, gaan de 
groepen 5 t/m 8 op 7 oktober op 
excursie naar het Rijksmuseum. 
Deze excursie sluit prachtig aan 
bij het IPC thema wat op dit 
moment in deze klassen wordt 
behandeld. 
De kinderen zijn op deze dag van 
10:15 uur t/m 12:00 uur van harte 
welkom in het Rijksmuseum om 
een op hen gericht programma te 
volgen. De leerkrachten, juf 
Tineke en de moeder van Danika 
zullen hen op deze dag 
begeleiden.  Ze zullen met de bus 
naar Amsterdam en terug naar 
school worden gebracht. Deze 
dag zullen zij de gewone 
schooltijden volgen en moeten zij 
ook net als anders voor beide 
pauzes hun eigen eten en drinken 

meenemen. Wij zien uit naar en 
waardevolle en leerzame dag. 
 
 

Externe hulpverleners 
 

Binnen onze school biedt de 
logopediepraktijk kinderpraktijk 
Culemborg op maandag 
inmiddels al langere tijd zijn zorg 
aan binnen onze school. Shirley 
Sonneveld is binnen ons 
schoolgebouw degene die deze 
behandelingen uitvoert. Zij 
behandelt onder schooltijd 
kinderen van onze en andere 
scholen. Op deze wijze is de 
belasting voor het kind zo laag 
mogelijk, de ondersteuning voor 
ouders zo optimaal mogelijk en 
de lijntjes tussen de leerkracht 
en de behandelaar zeer kort en 
krachtig. Wij ervaren dit als een 
verrijking. De verantwoordelijk-
heid van de behandeling ligt 
uiteraard geheel bij de 
logopedistenpraktijk.  
Na de herfstvakantie zal de 
praktijk ‘Vol in beweging!’ op 
dinsdag en donderdag morgen 
ook zijn behandelingen binnen 
ons schoolgebouw gaan 
aanbieden. Op deze wijze hopen 
we de vruchtbare samenwerking 
met Psychomotorisch 
kindertherapeut Meta van den 
Blink-Evers voort te zetten.  
 
We zijn dankbaar dat we, ‘onze’ 
kinderen, op deze wijze kunnen 
ondersteunen in de facilitering 
van de ruimte en de 
drempelverlaging van het 
gebruik van deze mogelijkheden. 
 
 

BC 
 

Met de start van het seizoen, 
heeft ook de bestuurscommissie 
haar taken weer hervat. De 
bestuurscommissie is in het 
leven geroepen om de identiteit 
van de Schakel te borgen. Dat 
klinkt heel mooi, maar wat houdt 
dit nu in? Identiteit is datgene 
wat uniek is aan iets of iemand. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk9q2fv97VAhVRIlAKHYHiArkQjRwIBw&url=http://www.kanjertraining.nl/webshop/primaironderwijs-bovenbouw/groep-9/poster-10-detail&psig=AFQjCNEph6_gi7WMrSJSTWrj_bw72cjZfg&ust=1503067027194099
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Voor een school als De Schakel 
heeft identiteit vooral betrekking 
op de manier waarop er wordt 
les gegeven en hoe er met elkaar 
om gegaan wordt. De identiteit 
van De Schakel is heel mooi 
verwoord op de website van de 
Schakel 
(zie https://cbsschakel.nl/ onder 
het kopje "Christelijke 
Basisschool De Schakel") 
  
Het is onder andere deze 
identiteit waarmee De Schakel 
zich onderscheidt van andere 
scholen in de regio en  het is 
daarom belangrijk om deze te 
borgen. De bestuurscommissie 
doet dit op verschillende 
manieren. Zo is de 
bestuurscommissie betrokken bij 
de aanstelling van een 
leerkracht. Ook zijn we 
regelmatig aanwezig bij de 
dagopeningen van de groepen en 
organiseren we elke twee jaar 
een thema avond voor de 
leerkrachten. Het is bijzonder en 
ontzettend leuk om op deze 
manier aan De Schakel te mogen 
bouwen. 
  
Heeft u een vraag op het gebied 
van de identiteit van onze school 
of wilt u meer weten over het 
werk van de bestuurscommissie? 
Aarzel niet om contact met ons 
op te nemen. Dit kan via email 
adres bc@cbsschakel.nl maar u 
kunt ons uiteraard ook 
persoonlijk aanspreken op het 
schoolplein. 
 
Bestuurscommissie  CBS De 
Schakel bestaat uit: 
Maartje Verheul 
Caroline van Hemert 
Wim Blom (secretaris) 
Remy Robaard 
Richard van Mersbergen 
(voorzitter) 
 
 

Studiedag 8 okt 

Vrijdag 8 oktober zullen wij als 
team d.m.v. een studiedag 
blijven bouwen aan ons 
onderwijs. Alle kinderen zijn dan 
een dag vrij. Deze studiedag zal 
o.a. in het teken staan van: 
- collegiale consultatie specifiek 
op de klassen gericht m.b.t. de 
uitvoering van de groepsplannen 
-het invoeren van nieuwe data in 
Kanvas, het digitale Kanjer Volg- 
en Adviessysteem waarin o.a. 
sociogrammen, 
leerlingenvragenlijsten en 
docentvragenlijsten een 
plek krijgen 
-Externe IPC-scholing door Esther 
Zwinkels 
 
 

Kindgesprekken 
 De eerste 
weken van 
het school-
jaar hebben 

alle leerkrachten met alle 
kinderen van onze school een 
kindgesprek gevoerd. Het doel 
van de kindgesprekken is het 
duidelijker in beeld krijgen van de 
onderwijsbehoeften van de 
kinderen, de pedagogische rela-
tie te versterken en de 
persoonlijke betrokkenheid en 
motivatie van het kind vergroten. 
Kindgesprekken leiden tot meer 
eigenaarschap, en hebben een 
positieve invloed op het 
welbevinden van de kinderen. 
We merken dat, naast de 
collega’s, veel kinderen de 1 op 1 
gesprekken waarderen en zijn 
dan ook dankbaar dat de ruimte 
om leerkrachten hier vrij voor te 
roosteren binnen De Schakel 
realiseerbaar is. 
 

OC-WhatsApp groep  
Met de zomervakantie achter 
ons, staan we ineens in het 
nieuwe jaar. De herfst luidt het 
nieuwe schooljaar in met hoge 
verwachtingen en belangrijke 
taken voor de boeg. Zo vond ook 
onze oudercommissievergade-
ring plaats om de komende 
agenda en activiteiten voor het 
nieuwe schooljaar te bespreken. 
Ingeborg opende deze vergade-
ring met een hele mooie 
waarheid: wij zijn het zout van 

de aarde = Zout offert zich op, 
geeft smaak en conserveert. 
(Matt 5:13). Wij allemaal (als 
ouders, niet alleen het 
oudercommissie), zijn het zout 
van onze school. Alles wat we 
aanpakken kan alleen succesvol 
zijn als we als team samen-
werken en iedereen zijn 
verantwoording neemt over zijn 
onder Zijn leidende zegen. 
 

We hebben de agenda van het 
jaar bekeken en de taken en 
verantwoordelijkheden verdeeld 
onder de commissieleden. Wij 
geloven en vertrouwen erop dat 
elke activiteit weer succesvol zal 
zijn. Er gaat veel tijd, moeite en 
planning in elke activiteit om dit 
tot een succes te maken. De to-
do-list werd dit jaar niet korter. :) 
 

Graag doen wij daarom hierbij 
een beroep op alle ouders. Wij 
(de oudercommissie) maken 
vanaf dit jaar een WhatsApp-
groep aan en vragen hierin door 
het jaar heen hulp voor 
specifieke taken/activiteiten. 

Doet u ook mee? 
Als u zich opgeeft voor deze 
WhatsApp-groep kunt u op dat 
moment beslissen of u zou 
kunnen helpen ondersteunen bij 
de hulpvraag die op dat moment 
door ons gesteld is. 
U bent onmisbaar voor de 
activiteiten die georganiseerd 
worden voor uw kind! 
Hoe u zich kunt opgeven? 
U kunt uw gegevens naar 
emmy.timmerman@gmail.com 
sturen. Het gaat om uw naam + 
achternaam + telefoonnummer + 
naam van kind(eren) + groep(en). 
Zij zorgen dat u dan toegevoegd 
zult worden. Op deze wijze 
hopen we de taken onder ons 
ouders te verdelen, waardoor 
het leuk en draagbaar blijft voor 
iedereen. 
Veel succes voor het nieuwe 
schooljaar aan alle ouders, 
leerkrachten en mogen de 
kinderen uitkijken naar nieuwe 
mooie avonturen! 
 

Hartelijke groet, 
Namens de OC 
Helene Cerff 

Education Permanente 

https://cbsschakel.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjy55-A8ZTdAhUE3aQKHX65DGUQjRx6BAgBEAU&url=https://waitforthedream.wordpress.com/tag/wat-moet-ik-aan-tijdens-mijn-intake-gesprek/&psig=AOvVaw3NdTctEzkVeCzSqz1-mKd3&ust=1535722155424555
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(moeder van Danika, groep 8 + 
Ryan, groep 3) 

 
 

Kinderboekenweek 

    

Worden wat je wilt! 
Van 6 tot 17 oktober 2021 is het 
weer 
Kinderboekenweek! Worden wat 
je wil is het thema dit jaar.  
Het maakt niet uit wie je bent of 
waar je vandaan komt, of je goed 
bent in rekenen of juist in 
tekenen, of je vier jaar bent of al 
tien, ieder kind mag dromen over 
wat hij worden wil. 
Kinderboeken zijn een 
onuitputtelijke bron om over 
beroepen na te denken of te 
fantaseren. Tijdens de 
Kinderboekenweek 2021 (en 
natuurlijk ook daarvoor en 
daarna) mogen de kinderen 
dromen over later! En voor 
sommige beroepen hoef je niet 
eens te wachten tot je volwassen 
bent, kijk maar naar detectives 
Spekkie en Sproet en 
brandweerolifantje Spuit Elf! Wij 
starten op school op woensdag 6 
oktober tijdens een 
maandopening gezamenlijk met 
de Kinderboekenweek. Op 
dinsdag 12 oktober zullen we 
met de hele school een activiteit 
houden die in dit teken zal staan. 
Daarnaast zullen voor groep 7/8 
op donderdag 14 oktober de 
voorrondes van de nationale 
voorleeswedstrijd gehouden 
worden. De winnaar hiervan, 
mag weer op naar de Pluk om 
het op te nemen tegen de 
winnaar van andere scholen.  
Juf Margreet zorgt er met het 
team, als leescoach binnen onze 
school, voor dat wij niet alleen 
tijdens de Kinderboekenweek 
lezen bewust centraal laten 
staan. Zo zijn we de afgelopen 
periode weer gestart met de 
eerste ronde van het ‘duo-lezen’. 
Achter de schermen is juf 
Margreet op dit moment ook 
hard bezig om onze 
schoolbibliotheek te laten 

uitbreiden met een zeer grote 
impuls nieuwe boeken. Het gaat 
hier o.a. om boeken voor de 
startende lezer in groep 3, 
informatieve boeken die we 
kunnen inzetten bij onze IPC’ s 
thema’s en een aanvulling van 
genres die we binnen onze 
huidige collectie nog te weinig 
bezitten. We zijn dankbaar dat 
wij de extra middelen van het 
ministerie ook hiervoor mogen 
en kunnen inzetten. Lezen als 
onmisbaar onderdeel van het 
leren en dat met plezier mogen 
doen, daar draait het om. 
 

Luizencontrole 
Na elke vakantie 
vindt er op 
donderdagmid-

dag 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 
dus op 28 oktober geen 
ingevlochten haren dragen. Dit 
scheelt de (groot)ouders veel 
werk.  
 

Radix 
Onderwijs aan (hoog)begaafde 
leerlingen 
 

Onze visie en 
missie is, dat het 
belangrijk is dat 
alle kinderen zich 
op eigen wijze 
mogen 

ontwikkelen op het gebied van 
hart (drijfveer), hoofd (ons 
denken) en handen (vormgeven 
aan ideeën van ons hart en 
hoofd). Ieder kind op zijn/ haar 
eigen unieke wijze. Het is 
belangrijk het onderwijs daarbij 
af te stemmen op de 
ontwikkelingsbehoeften van de 
leerling. (Hoog)begaafde 
leerlingen, hebben net als 
kinderen met leerproblemen 
specifieke onderwijsbehoeften. 
Het leren op hun eigen (hoge) 
niveau vindt vooral plaats in de 
eigen groep, waar de leerling het 
merendeel van de week zijn/haar 
onderwijs aangeboden krijgt. 

Naast het verrijkingsmateriaal uit 
de vaste lesmethodes wordt ook 
ander verrijkingsmateriaal 
gebruikt. De lesstof van het 
verrijkingsmateriaal vraagt van 
de leerlingen meer inzicht en 
doorzettingsvermogen. Het werk 
is niet vrijblijvend. Het werk is 
onderdeel van hun weektaak en 
er worden duidelijke afspraken 
gemaakt over het werk. 
Gedurende het schooljaar 
hebben de groepsleerkrachten 
regelmatig overleg met de intern 
en tevens pluscoördinator juf 
Valerie over de leerlingen. 
Een kleine groep leerlingen heeft 
niet voldoende aan de lesstof 
binnen de groep. Om tegemoet 
te komen aan hun 
onderwijsbehoeften, zullen zij 
wekelijks begeleiding krijgen in 
de Radixgroep. Deze lessen 
zullen op de woensdagmorgen 
plaatsvinden in drie 
leeftijdsgroepen. Deze kinderen 
stellen samen met de leerkracht 
n.a.v. het verrijkende aanbod 
een persoonlijk individueel doel 
voor hun eigen ontwikkeling op. 
Op advies van Drs. J.P. Tessa 
Kieboom zullen de kinderen op 
deze momenten instructie/ pre-
teaching van hun verrijkingswerk 
voor de week die komt krijgen en 
wordt er met hun gekeken naar 
het verrijkingswerk van de week 
ervoor (evaluatie). Daarnaast 
zullen ze een deel van de tijd met 
elkaar werken aan de 
ontwikkeling van hun executieve 
functies, sociaal emotionele 
vaardigheden, etc. d.m.v. 
verschillende werkvormen.  De 
lessen binnen Radix zullen 
worden verzorgd door juf 
Valerie. Als opgeleid 
(hoog)begaafdheidscoördinator 
is zij al een aantal jaar werkzaam 
op dit gebied. Een belangrijk 
aspect van Radix is reflecteren 
op de eigen vorderingen, bewust 
worden van de eigen sterke en 
zwakke punten. Hoe kom jij tot 
leren?  

 

Voor deelname aan Radix is een 
aantal criteria geformuleerd. 
Leerlingen die zullen deelnemen 
aan Radix horen dit van hun 
groepsleerkracht. Ook hun 

http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=x0NQcKbi&id=D49A21FBD0D6807FC08537577B432FD4F4BAD7B6&thid=OIP.x0NQcKbiFN_L8BODmjB5jgEbDa&q=luizencontrole&simid=608012112044100651&selectedIndex=5&adlt=strict
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ouders worden hier uiteraard 
van op de hoogte gebracht. 
 

Rots en Water 
Op dit moment is groep 5 en 6 
gestart met een Rots en water 
training binnen de school o.l.v. 
Anita Jaspers. De rots en water 
training bieden wij specifieke 
groepen als aanvulling op onze 
Kanjermethode aan.  
Wat is nu eigenlijk een Rots en 
Watertraining? Dit is een psycho-
fysieke training waarin kinderen  
leren/ gestimuleerd worden om 
zich onafhankelijk op te stellen in 
een groep en eigen keuzes leren 
maken (Rots), maar ook om met 
anderen samen te werken, te 
spelen en te leven (Water). 
Afhankelijk van de situatie leert 
het kind bewust voor een Rots- 
of Waterhouding te kiezen. 

 

Gebedsgroep 
Beste (groot)ouders, verzorgers, 

 We zijn dit 
schooljaar weer 
van start gegaan 
met de 

gebedskring voor onze school. 
Wij bidden nu samen met een 
aantal ouders, en als u ook graag 
wilt aansluiten, bent u van harte 
welkom!  
We komen op woensdagmorgen 
direct na half 9 in de personeels-
kamer om de week samen. 
Wees in geen ding bezorgd, maar 
laat uw verlangens in alles, door 
bidden en smeken, met 
dankzegging bekend worden bij 
God; Filippenzen 4:6  
Heeft u interesse? Voelt u zich 
dan vrij om contact op te nemen 
met Anita Timmer 06-11180291. 
Verder mag u, of uw kind, ook 
gebedsverzoeken doorgeven op 
een briefje en in de gebedsbus 
doen, die in de gang hangt. Dit 
mag uiteraard ook anoniem. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage 
hierin! 
 

Met vriendelijke groet, 
Namens de gebedsgroep 
Anita Timmer 
 

 

Schoolfotograaf 14 okt 
Op donderdag 14 oktober zal 
Melanie Zondag inmiddels onze 

hoffotograaf 😉, alle kinderen 
weer vastleggen op beeld. Dat 
beloofd weer veel moois! Onder 
schooltijd zullen de individuele en 
groepsfoto’s gemaakt worden. 
Twee OC-ouders zullen Melanie 
hierbij ondersteunen. Vanaf 
14.30 uur bent u van harte 
welkom om in de rij aan te sluiten 
om een gezinsfoto van uw 
schoolgaande en andere niet op 
De Schakel zittende kinderen te 
laten maken. Het is uiteraard wel 
van belang dat u hiervoor op tijd 
aanwezig bent, zodat Melanie 
niet op u hoeft te wachten. Indien 
het weer dit toelaat, zal dit alles 
ook dit jaar weer buiten 
plaatsvinden.  Na deze dag zal zij 
alle foto’s verwerken en erna de 
digitale inloggegevens om de 
foto’s te bestellen met u delen. 
Wij zijn dankbaar dat wij ook op 
deze wijze mogen meegenieten 
van het talent van onze ouders. 
 

Ateliermomenten 
 Binnen groep 3 t/m 8 vinden er 
door het jaar heen op cyclische 
wijze ateliermomenten plaats. 

Ook op 
deze 
wijze 

willen 
wij vorm geven aan onze visie 
onderwijs te bieden aan hart, 
hoofd en handen. In groep 3 staat 
het aanleren van technieken en 
vaardigheden centraal, zodat er 
in de volgende jaren a.d.h.v. deze 
aangeleerde technieken en 
vaardigheden verder gebouwd 
kan worden. Leerlingen gaan 
binnen groep 3 t/m 8 in 
circuitvorm of klassikaal aan de 
slag met allerlei creatieve 
projecten. Inmiddels is de eerste 
ronde al een tijdje aan de gang. Er 
wordt getimmerd, gegutst, 
druktechnieken uitgeprobeerd, 
kortom het bruist in de school!  

Mad Science show 

Na de herfstvakantie zullen de 
kinderen als start van het nieuwe 
IPC-thema een Mad Science show 
volgen binnen onze school. Na de 
Mad Science voorstelling kunnen 
de kinderen indien gewenst door 
u, tegen betaling, worden 
ingeschreven voor deze 
naschoolse cursus. Deze wordt 
binnen school gegeven door Mad 
Science. De kinderen worden zes 
weken lang meegenomen in de 
wondere wereld van 
experimenten, proefjes en 
demonstraties. Elke week staat 
een nieuw thema centraal. 
Uiteraard gaat ook iedereen zelf 
aan de slag als een echte 
wetenschapper. Na de voostelling 
zullen de kinderen t.z.t. een 
folder mee naar huis nemen, 
waarin u verdere informatie 
hierover aantreft. 

Komende activiteiten 
  

4-10 Rots en water groep 
5 en 6  

6-10 Maandopening- start 
Kinderboekenweek, 
thema “Worden wat 
je wil” 

7-10 Groep 5 t/m 8 
bezoek Rijksmuseum 

8-10 Studiedag alle 
kinderen zijn vrij 

12-10 Schooldoorbroken 
activiteit 
Kinderboekenweek 

14-10 Schoolfotograaf 

15-10 Trouwerij juf 
Willemijn voor groep 
3 

18 t/m 
22 okt 

Herfstvakantie 

25-10 Mad Science show 

28 en 
29 okt 

Klasbezoeken door 
de BC 

 


