September 2019

Maandbrief
Verjaardagen
Datum
1
4
5
9
13
22
25

Naam
Fleur
Lieke
Johan
Nina
Hugo
Merijn
Luce

Groep
7
3
3
7
4
7
4

Intro…

Boaz Slob (groep 4), Abigail Slob
(groep 2), Maxime Speijer (groep
1) en Daan Bakker (groep 1) van
harte welkom op De Schakel. Wij
wensen hen een hele goede start
toe binnen hun groep, waarin ze
hopelijk snel hun eigen plekje op
onze school mogen vinden. We
zien er naar uit om samen met
hen een hele plezierige, leerzame
school-periode op De Schakel te
mogen bewandelen!

Nieuws uit het team
Juf Daniëlle en haar man hebben
in deze zomerperiode een
dochter ‘Liva’ in hun midden
mogen verwelkomen, waarmee
zijn hun weg als gezin zijn gestart.
Wij willen hen van harte
feliciteren en Gods nabijheid en
wijsheid toewensen in de
opvoeding van hun dochtertje.
Voor de zomervakantie heeft de
familie Verheul o.a. door de
woorden Wens…. Wonder….
Werkelijkheid… de geboorte van
hun zusje ‘Lauren’ aangekondigd.
Zoals in het gedichtje op het
geboortekaartje
beschreven,
wensen wij Lauren zeker bovenal
toe dat de mensen om Lauren
heen Gods liefde mogen ervaren
door haar heen. Nils en Jiska ook
jullie
wensen
wij
Gods
geborgenheid en wijsheid bij de
opvoeding van jullie Lauren.

Nieuwe leerling
Via deze weg heten
wij Rebekka Slob
(groep 7), Daphne
Pellegrom (groep 7),

Ook de familie van de Heg heeft
de geboorte van hun zoon ‘Sepp
Pieter Alexander’ met de
volgende woorden aan ons
kenbaar gemaakt.: Zie ik de zon,
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de sterren en de maan, wat een
wonder dat ik mag bestaan. Heer,
hoe heerlijk is Uw naam!
Uiteraard wensen wij ook hen
Gods geborgenheid en wijsheid
bij de opvoeding van hun Sepp.
Het is zeer bijzonder om door al
deze nieuwe levens Gods
wonderen te mogen ervaren!
Inmiddels hebben alle voorbereidingen in de klassen deze
week plaatsgevonden. We zijn als
team vandaag tijdens de
startvergadering ook officieel
gestart. Tijdens de opening
stonden n.a.v. Marcus 12:28-31
de woorden … heb je naaste lief…
centraal. Samen zien we uit naar
een mooi nieuw jaar samen met
de kinderen, waarop we vanuit
Gods fundament, mogen bouwen
aan goed onderwijs.

Liederen





Ik ben gewoon zo vrolijk
Opwekking kids
Mozes-samen is sterk
U bent die U bentMarcel en Lydia Zimmer
Psalm 81:11

Kanjermethode
Kinderen komen
goed tot leren als
zij zich prettig
voelen. Aan het
begin van dit
schooljaar
werken wij extra hard aan groepsvorming. In de startweek zullen er
elke dag Kanjerlessen binnen alle
groepen
plaatsvinden.
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
borgen.

Welkomsreceptie
We heten u allen ,
zoals al eerder
aangegeven, op
maandag
2
september vanaf
15.15 uur tot uiterlijk 16.15 uur
van harte welkom voor koffie,
thee of limonade om elkaar
(kinderen,
leerkrachten
en
ouders) na de zomerstop op het
plein of in school te ontmoeten
i.v.m. de opening van dit nieuwe
schooljaar. Bent u ook van de
partij? Dat zouden wij in elk geval
zeer kunnen waarderen.

Schenking Rabobank
Het doet ons grote
deugd u te kunnen
melden dat de
Rabobank een
bijdrage van €
1.000,- beschikbaar heeft gesteld
voor onze school uit het

coöperatiefonds voor de
aanschaf van lesmateriaal om te
leren programmeren met
robots. Wij hebben via de
Roboschool twee robots (Beebot en Pro-bot) met toebehoren
aangeschaft om de kinderen
binnen de groepen 1 t/m 8 te
kunnen leren en/of laten
programmeren tijdens
techniekonderwijs. Het komende
jaar zullen de robots binnen de
Radixgroep en een
Ateliermiddagen ronde ingezet
worden. We zijn zeer dankbaar
dat dit mogelijk is gemaakt.

Luistergesprekken
Op maandag
16
en/of
donderdag
19
september
vinden de
luistergesprekken
plaats. Door een extern geplande
nascholing zullen de gesprekken
van groep 3/4 alleen op
donderdag 19 september plaats
kunnen vinden. U krijgt daarom
op deze dag al vanaf 15.30 uur de
mogelijkheid om u in te schrijven.
Via Parro kunt u zich per maandag
9 september hiervoor digitaal
inschrijven op uw eigen gekozen
tijd en/of dag. Op deze avond
willen de leerkrachten van uw
kind graag met u allen in gesprek
over uw kind. Hiervoor krijgt u
vooraf een formulier wat we u
vragen in te vullen en in te
leveren bij de leerkracht van uw
kind. U als ervaringsdeskundige
kunt ons als onderwijsexpert
belangrijke informatie over uw
kind verschaffen. Tevens is het
daarnaast ook een mooi moment
om elkaar te mogen ontmoeten
en op deze wijze te leren of nog
beter te leren kennen. Hartelijk
welkom! In februari en juli staan
daarnaast
de
rapportagegesprekken gepland. Op deze
avonden bent u meer dan
welkom om in gesprek te gaan
over de sociaal emotionele en
onderwijskundige
ontwikkelingen van uw kind. Mocht u
tussen deze avonden door de
leerkrachten willen spreken.
Schroom u dan niet om contact
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met hen op te nemen. De
kinderen van onze school willen
we meegeven, dat met elkaar
praten een krachtig verschil
maakt, t.o.v. met elkaar praten.
Heeft
u
een
probleem?
Opbouwende
kritiek?
Iets
belangrijks om te delen? Durf te
delen!! De leerkrachten waarderen het zeer als u dit doet!

Informatie avond v.o.
groep 7/8
Op
donderdagavond
19
september zal er voor alle ouders
van de leerlingen van groep 7/8
van 19.30-20.30 uur een
informatieavond
over
het
voortgezet onderwijs plaatsvinden in de klas. Het is voor u
allen zeer belangrijk dat u hierbij
aanwezig bent, zodat er geen
misverstanden ontstaan rondom
de verwijzing van uw kind naar
het voortgezet onderwijs. Kortom
u bent meer dan welkom
hiervoor!!

Kindgesprekken
Aan
het
begin van
het schooljaar voeren
de leerkrachten met alle kinderen
van onze school een kindgesprek.
Collega’s die deze dagen niet
werkzaam zijn zullen speciaal
komen om de leerkrachten
hiervoor te komen vervangen.
Kindgesprekken zetten wij in om
de onderwijsbehoeften van
kinderen duidelijker in beeld te
krijgen, de pedagogische relatie te
versterken
en
de
persoonlijke betrokkenheid en
motivatie te vergroten. Ze 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.

Schooltijden
Na een lange
zomerperiode is het
extra
van
belang dat wij
in alle klassen in rust de dag met

de kinderen kunnen starten. De
schooldag starten wij om 8.30 uur
in de kring in de klas. Wij willen u
dan ook vragen alert te zijn op het
op tijd aanwezig zijn van uw kind
op het plein of in de klas. Alvast
hartelijk dank hiervoor!

Zending
Elke maandag mogen de
kinderen van groep 1 t/m 8
zendingsgeld meenemen. Op
deze wijze willen wij de kinderen
o.a. leren omzien naar elkaar. Dit
schooljaar blijft ons zendingsdoel
Stichting Aroon:
Huis van de liefde
De stichting heeft verschillende
projecten in Thailand, een groot
land in ZO-Azië. In het Noorden,
dichtbij de provinciehoofdstad
Phayao ligt het dorpje Baan Mai.
Pastor Li en zijn vrouw zijn hier in
een boeddhistische omgeving 12
jaar geleden een kindertehuis
begonnen. Afgelopen jaar heeft
hun dochter met haar man de
verantwoording van het
kindertehuis overgenomen. Door
hun kerkenwerk in de
gemeenten, ontdekten ze
destijds dat sommige kinderen in
de regio geen echt thuis hadden.
Wat in geloof begon is nu een
“thuis” voor zo’n 30 kinderen in
Baan Mob Rak (Huis van Liefde).
Vanhttps://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:
ANd9GcRO4DPzsIgWxL7jQdIIl67
Gh14h5ieGLpJhT0JlC9IOrApG7HZ
0af 4 jaar t/m het einde van hun
schoolopleiding kunnen de
kinderen hier wonen. Hier
krijgen ze de mogelijkheid om
naar school te gaan, eten en
verzorging, maar horen ook Gods
Woord en ontvangen liefde. Ze
leren spelen met elkaar en leren
om elkaar helpen. Ze wonen in
een goed kindertehuis. Maar het
onderhoud van het huis, de
dagelijkse verzorging, het eten,
schoolkleding etc. kost geld.
Stichting Aroon onderhoudt
persoonlijk contact met de
huisouders via mail, telefoon en
door hen te bezoeken en te
bemoedigen. Juf Ingeborg zal
tijdens de maandopening een
presentatie te geven over wat er

met het zendingsgeld van
verleden jaar in het Kindertehuis
is gebeurd. Tevens zal zij de
kinderen laten zien dat de
cadeaus die zij voor hen gemaakt
hebben ook gegeven zijn. Het
gezin van Staveren heeft jaren in
Thailand gewoond en juf
Ingeborg is deze zomer met haar
gezin in Thailand geweest om
o.a. de projecten te bezoeken.
Het mooie van dit project is dan
ook dat er persoonlijk contact is
tussen kinderen in Baan Moob
Rak en onze kinderen op De
Schakel en dat wij met ons
zendingsgeld heel concreet iets
kunnen betekenen in het
dagelijks leven van de kinderen
in het tehuis.
Op de website
www.stichtingaroon.nl leest u
meer en ziet u prachtige foto’s
van de projecten.

Luizencontrole
Na elke vakantie
vindt
er
op
donderdagmiddag een luizencontrole 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.

Fruitdagen
Extra fris en fruitig zal het op
woensdag,
donderdag
en
vrijdag binnen De
Schakel zijn. Dit
zullen namelijk weer
de dagen zijn, waarop alle
kinderen fruit of groente mee
naar school nemen voor in de
kleine pauze.
Ook willen we u herinneren aan
ons ‘gezond trakteren’ beleid. Het
zou bij het bedenken van een
traktatie voor uw kind heel fijn
zijn als u ook de komende tijd,
rekening wilt houden met ons
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advies om de traktatie niet te
ongezond te laten zijn. Ook dit
jaar zal Alice Franje als B-fit coach
gastlessen op onze school
verzorgen.

Gastlessen vakspecialisten

Op de Schakel vinden wij het
belangrijk dat er rust en ruimte
aanwezig is voor de kernvakken.
Daarnaast zijn wij van mening dat
het van belang is dat een kind zich
ook op andere gebieden
ontwikkelt.
Daarom hebben wij ook dit jaar er
voor gekozen om projectmatig
vakspecialisten in te
zetten.
Verschillende
gastdocenten
zullen door
het jaar heen binnen de groepen
gastlessen verzorgen. Tijdens
deze lessen zal de eigen
leerkracht ook aanwezig zijn. In
september gaan we drie weken
aan de slag met het vakgebied
creatieve vorming in te zetten.
Het thema zal hiervoor de
schilder van Gogh zijn. In mei/juni
zal ditzelfde drie weken gebeuren
voor het vakgebied muziek.
Hiervoor komen er verschillende
docenten binnen de groepen
gastlessen verzorgen, ook hier is
de eigen leerkracht bij aanwezig.
Daarnaast zullen op het gebied
van lichamelijk beweging blokken
van
3
weken
les
gegeven
worden
door een vakdocent lichamelijke
beweging.
Zoals
eerder
aangegeven geeft Alice Franje Bfit gastlessen over voeding, spel
en beweging aan alle kinderen.
Ten slotte
hebben wij een
samenwerking
met
de
bibliotheek. Onze lees- en media
coach zal, verspreid door het jaar

heen, in groep 1 t/m 8
verschillende
gastlessen
verzorgen. Wij zien deze
gastlessen als een waardevolle
aanvulling op ons gevarieerde
lesaanbod. Uiteraard zijn er ook
incidentele gastlessen en/of
excursies die de kinderen zullen
bezoeken of krijgen. Het bezoek
aan monumenten in de buurt of
Democracity is hier bijvoorbeeld
een onderdeel van.

Van Goghmuseum

te vinden in het rek bij de ingang.
I.v.m. de rust binnen de groepen
zijn we op zoek naar een ouder
die dinsdag en/of donderdag een
kleine 10 kinderen van groep 6 wil
begeleiden
tijdens
het
overblijven voor 6.75 euro
vrijwilligersvergoeding. Kunt u
ons helpen? Marinus is ook nog
op zoek naar invallers. Spreek
hem gerust aan, uiteraard mag u
hem
ook
mailen.
(overblijf@cbsschakel.nl).

Op woensdag 25 september

Gym

zullen de groepen 5 t/m 8 onder
schooltijd
het
rijksmuseum
bezoeken als aanvulling op de
gastlessen over van Gogh binnen
de groep. Zij zullen met bussen
vervoerd worden en in het van
Goghmuseum een educatief
programma volgen. De kinderen
moeten hun eigen 10-uurtje
meenemen. Juf Tineke zal de
leerkrachten o.a. ondersteunen
tijdens de excursie naar het
museum.
We
verwachten
gewoon om 12.30 uur op school
terug te zijn.

Vanaf groep 3 gymmen alle
kinderen in de gymzaal in
Meteren. Voor gym hebben zij
sportkleding en sportschoenen
voor binnen nodig. In de
onderstaande tabel kunt u lezen
wanneer de groep van uw kind in
de sporthal staat ingepland voor
schooljaar 2019-2020. Voor deze
planning zijn wij afhankelijk van
de tijden die wij toegewezen
krijgen van de gemeente.

Overblijven
Het
overblijven
binnen school is weer
in
volle
gang.
Marinus
Timmer
(overblijfcoördinator) is druk
bezig geweest met het opstarten
van het jaar. Dank hiervoor! De
overblijfouders
heten
de
kinderen maandag weer van
harte welkom! Mocht u nog
nieuwe formulieren willen, ze zijn

Dag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

Tijd
11.15 – 12.00
uur
13.15 – 14.00
uur
14.15 – 15.00
uur
Tijd
08.45 - 09.30
uur
09.30 - 10.15
uur
10.15 - 11.00
uur

Komende activiteiten
2-9

Groep
5/6
7/8
3/4
Groep
3/4

13-9
t/m
27-9
16-9
19-9

7/8
5/6

De kinderen van groep 7/8 gaan
alle dagen op de fiets naar de
gymzaal. Op dinsdagmiddag en
vrijdagmorgen moeten zij dus
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hun fiets meenemen. Op dinsdag
worden zij tevens om 13.15 uur
gelijk bij de gymzaal verwacht
i.p.v. op school. Mocht u dit niet
prettig vinden, dan kan uw kind
om 13.00 uur met de leerkracht
mee naar de gymlocatie fietsen.
Overblijf-kinderen worden op
dinsdagmiddag
door
de
leerkracht van groep 7/8
meegenomen naar gymzaal.
Groep 3/4 en 5/6 zullen in het
kader van de verkeersveiligheid
lopend naar de gymzaal gaan. De
kinderen van groep 5/6 kunnen
op dinsdag om 12.00 uur met juf
Jannie terug naar school lopen of
rechtsreeks vanuit de gymzaal
naar huis gaan. Groep 3/4 wordt
vrijdagmorgen om 8.30 uur in de
gymzaal
i.p.v.
op
school
verwacht. In de gymzaal zal hun
dagdeel starten.

21-9
25-9

Start/receptie
ter
opening van het
schooljaar om 15.15
uur
Gastlessen
binnen
groep 1 t/m 8 over
van Gogh
Luistergesprekken
Luistergesprekken +
informatieavond V.O.
groep 7/8
Kledingbeurs
Van Goghmuseum 5
t//m 8

