
’t Schakelaartje
nr.1 september 2021

Langelaar 24, 3905 WK Veenendaal.       Tel: 0318-511133
www.schakelveenendaal.nl e-mail: de.schakel@cpov.nl

Hou je vast aan wat je hart je wil vertellen
Aan het vuur dat in je brandt
Wat nog voor je ligt dat kan geen mens voorspellen
Dus luister en vertrouw
jouw dromen zijn van jou

Agenda:
september

8 zwaaimoment
13 Lampegietersfeest
14 informatie/kennismakingsavond groepen 4 en 6
15 informatie/kennismakingsavond groepen 3 en 8
16 informatie/kennismakingsavond groepen 1/2
20 informatie/kennismakingsavond groep 7
21 informatie/kennismakingsavond groep 5

18 – 22 okt Herfstvakantie

Bijbelse Geschiedenis:
Aan het begin van het nieuwe schooljaar lezen we verhalen over Jakob uit het bijbelboek Genesis. Jakob
krijgt het voor elkaar om in plaats van zijn oudere broer de zegen van hun vader te krijgen. Later moet hij
vluchten. Hij trouwt met een vrouw waar hij niet van houdt en daarna ook nog met een vrouw waar hij wel
van houdt, en met een slim plan krijgt hij een grote kudde bij elkaar. Zo ontvouwt zich een verhaal van
iemand die voortdurend plannen maakt, soms ook heel impulsief handelt, en vervolgens ontdekt dat het
toch anders loopt dat hij gedacht had. Daarbij ontdekt hij ook dat zijn leven niet alleen afhangt van zijn eigen
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keuzes en beslissingen: er is een God die met hem meegaat, wat er ook gebeurt. Jakob eert die God en
soms worstelt hij ook met hem.
Prachtige verhalen om te vertellen en verkennen; als je ernaar luistert, ontdek je dingen die ook jouw/uw
leven raken. Ze kunnen ook een aanleiding zijn om in te zoomen op de vraag: Wat is jouw plan? En wat doe
je als alles net even anders loopt dan je gedacht had? Zo zijn het verhalen over keuzes die je maakt, over
weerbaarheid en improvisatievermogen. Én over vertrouwen: De verhalen laten zien dat je er niet alleen
voorstaat. Ook niet bij het oplossen van problemen die je misschien wel zelf veroorzaakt hebt.

30 aug -t/m 3
sept

Isaak en Rebekka, Genesis 24
Het eerstgeboorterecht, Genesis 25:27-34
Esau trouwt met Jehudit, Genesis 26:34-35

6 t/m 10 sept. Isaäk roept zijn zoon bij zich, Genesis 27:1-17
Jakob krijgt de zegen, Genesis 27:18-29
Esau komt terug, Genesis 27:30-46

13 t/m 17 sept. Jakob in Betel, Genesis 28:10-22
Bij de bron, Genesis 29:1-14
Jakob werkt, Genesis 29:15-20

20 t/m 24 sept. Jakob trouwt met Lea, Genesis 29:21-30
De zonen van Lea, Genesis 29:31-35
Rachel wordt moeder, Genesis 30:1-24

27 sept. t/m 1
okt

Jakob wil weg, Genesis 30:25-36
Takken in het water, Genesis 30:37-43
Jakob gaat weg, Genesis 31:17-24

Welkom
Na de zomervakantie zijn er een aantal kinderen gestart op De Schakel. In
groep 1/2a zijn dat Femme en Kevin; in groep 1/2b is dat Milan. In de loop van
september schuiven Bjorn en Thirza ook aan in groep 1/2b.
In groep 3 is Lynn erbij gekomen, in groep 4 Lano en in groep 8 Milou.
Allemaal van harte welkom op De Schakel en veel succes en plezier gewenst!

Personeel
We zijn dankbaar dat we na een welverdiende vakantie met het voltallige team
aan het nieuwe schooljaar hebben kunnen beginnen. Zeker in deze Corona
tijd is dat absoluut niet vanzelfsprekend.
Juf Gerda is aan haar laatste schoolweken als IB-er begonnen. Met ingang van de herfstvakantie hoopt zij te
gaan genieten van prepensioen. Gedurende deze laatste weken zal zij haar opvolger, onze eigen juf Marloes,
wegwijs maken zodat zij het stokje straks kan overnemen. De komende tijd ontvangt u meer informatie over het
afscheid van juf Gerda.

Werkdrukverlichting
Sinds een paar jaar hebben leerkrachten recht op werkdrukverlichting. Op De
Schakel is iedere leerkracht volgens een vastgesteld rooster een dagdeel vrij
geroosterd van de lesgevende taak. Op die dag voeren deze collega’s
schoolse zaken uit (b.v. administratie, voorbereidingen etc.) die voor hen de
werkdruk verlichten. Om dit mogelijk te maken zijn er verschillende
leerkrachten aangesteld om degenen die vrijgeroosterd zijn te vervangen. Het
betreft de volgende leerkrachten:

○ juf Vivian op dinsdag (wekelijks) en maandag om de andere week.
○ juf Lenny op dinsdag om de andere week
○ juf Esther op donderdag
○ juf Liza op vrijdag

Het kan dus voorkomen dat uw zoon of dochter meldt dat hij/ zij die dag les gehad heeft van één van
bovenstaande juffen en dat hun eigen juf wel op school was, maar andere dingen deed. We streven ernaar om
per groep steeds dezelfde juf te laten vervangen, zodat de kinderen met zo min mogelijk wisselingen te maken
krijgen. In geval van zieke collega’s geven wij de ziektevervanging voorrang op de werkdrukverlichting en zal één
van de genoemde collega’s lesgeven aan de groep waarvan de collega ziek is.
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Nationaal Onderwijs Programma (NPO)
In het voorjaar heeft de Minister van Onderwijs een herstelplan opgesteld voor het onderwijs: het Nationaal
Programma Onderwijs (NPO). Doel is om eventueel door corona ontstane achterstanden weg te werken. Alle
scholen in Nederland zijn druk bezig om een herstelprogramma op te stellen, het zogenaamde schoolprogramma.
De minister heeft extra gelden ter beschikking gesteld om het schoolprogramma uit te kunnen voeren. Ook op De
Schakel heeft het team hard gewerkt om zo’n plan op te stellen. Een hele klus! Om vast te stellen waar we extra
impulsen moeten geven aan onze leerlingen, hebben we een nulmeting uitgevoerd. Onze IB-er heeft de
leerresultaten van alle leerlingen in kaart gebracht. Daarmee hebben we kunnen vaststellen dat er dankzij het
thuisonderwijs bijna geen kinderen zijn die een leervertraging of leerachterstand opgelopen hebben. Wel is het
wenselijk dat een aantal kinderen op een bepaald gebied extra instructie of extra ondersteuning aangeboden
krijgen. Ook hebben we door middel van de vragenlijst mentaal welbevinden, die door leerlingen van groep 5 t/m
7, ouders en team ingevuld is, een beeld gekregen waar ondersteuning wenselijk is.  Op basis van deze
gegevens heeft het team uit alle mogelijkheden die er zijn, keuzes gemaakt. Deze keuzes zijn in grote lijnen als
volgt:

● Voortzetting en uitbreiding van de uren van leerkrachten en onderwijsassistenten voor de begeleiding van
individuele leerlingen en kleine groepjes. Kinderen die dit nodig hebben krijgen vanaf medio september
extra instructie en oefening op het gebied van beginnende geletterdheid, lezen, rekenen en taal.
Juf Winett, juf Els, juf Vivian, juf Margreet, juf Esther, juf Lenny en juf Vivian gaan dit volgens een door de
IB-er opgesteld schema uitvoeren.

● Extra ondersteuning in groep 3 (31 leerlingen).
● Structurele begeleiding door een leerkracht of onderwijsassistent van meer- en hoogbegaafde leerlingen

tijdens het werken met de Pittige Plus Torens. Aanschaf van 5 chromebooks, te gebruiken bij de Pittige
Plus Torens.

● Realisering van taal- en rekenhoeken in de groepen 1/2.
● Teamtraining voor het meer toepassen van ‘bewegend leren’.
● Extra groepsbesprekingen om de leergroei bij kinderen te monitoren.
● Activiteiten op sociaal- emotioneel gebied.

○ Leren samenwerken in hoeken, coöperatieve werkvormen, het aanbieden van culturele
activiteiten, waaronder een extra theatervoorstelling.

○ Meer muziek in de klas in samenwerking met de muziekschool en het nieuw leven inblazen van
het schoolorkest en schoolkoor voor iedere leerling die dat leuk vindt. Ondersteuning van de
leerkracht bij het uitvoeren van de methode 1,2,3 ….Zing.

Het plan wordt deze maand aan de medezeggenschapsraad voorgelegd, met de vraag in te stemmen. Half
september hopen we op voorhand de extra begeleiding van kinderen volgens schema op te kunnen starten. Na
instemming van de MR, ligt het volledige Schoolprogramma ter inzage op school.

ICT / 21e eeuwse vaardigheden
In de zomervakantie zijn alle CPOV scholen, dus ook De Schakel, overgestapt naar een nieuw computersysteem
van de firma Cloudwise, genaamd ‘Cool’. Het team heeft een training gevolgd om zich het nieuwe systeem eigen
te maken. Op deze manier kunnen wij én de kinderen nog beter en met meer mogelijkheden werken op de
Chromebooks. Inmiddels beschikken we over meer Chromebooks, zodat er met 3 groepen tegelijk op de
computers gewerkt kan worden.
Juf Vivian is onze ict -coördinator. Om haar in de gelegenheid te stellen deze taak goed uit te voeren én om de
21e eeuwse vaardigheden op het gebied van programmeren meer inhoud te kunnen geven op De Schakel, is zij
dit schooljaar iedere week een halve dag vrij geroosterd op maandag of dinsdag. Daarnaast zal zij ook
deelnemen aan het ict netwerk dat binnen CPOV opgezet is, zodat zij trainingen op dit gebied kan volgen. Een
mooie ontwikkeling!

Corona
Het protocol van het RIVM is u in de laatste week van de zomervakantie via de mail toegestuurd.
We maken u erop attent dat het nog steeds voor kan komen dat een leerkracht met klachten thuis moet blijven.
We proberen dan vervanging te vinden, maar dat is vanwege het gebrek aan leerkrachten vrijwel onmogelijk. Uw
kind kan dan helaas niet naar school. We kunnen u dan pas ‘s morgens kort voor schooltijd via Parro informeren
dat uw kind diezelfde dag niet naar school kan. U zult dan zelf opvang moeten regelen. Ook quarantaine van een
complete groep behoort helaas nog steeds tot de mogelijkheden. We hopen voor dit alles gespaard te
blijven……..
Wees hier op voorbereid en zorg er voor dat er in voorkomend geval een oplossing achter de hand is!

De verjaardag van een kind laten we niet zomaar voorbij gaan. De jarige mag in zijn haar/haar groep trakteren op
een voorverpakte (niet zelf ingepakte) traktatie.
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Uitgebreid de klassen rond gaan zit er nog niet in, naar meester Rob mag wel. Als de jarige het leuk vindt dat de
juffen ook op de kaart schrijven, wordt de kaart in de keuken neergelegd, zodat er felicitaties op genoteerd
kunnen worden.
Ook de inloopmomenten bij de groepen 1/2 zijn nog niet mogelijk. Als alternatief blijft het zwaaimoment. Het
eerste zwaaimoment staat gepland op woensdag 8 september. Daarna in de regel op iedere eerste woensdag
van de maand. Zodra de schoolpleinen leeg zijn, mag per kind één ouder over het glazenwasserspaadje langs
het lokaal lopen om even te gluren en te zwaaien, uiteraard met inachtneming van de 1,5 meter. Zo hopen we u
toch binnen veilige corona kaders tegemoet te komen.

Ouderinformatieavond
Hoe organiseer je een informatie/kennismakingsmoment met inachtneming
van 1,5 m afstand? Niet? Dat lijkt ons niet wenselijk. We zijn tot de volgende
oplossing gekomen:
Op woensdag 15 september zijn er twee centrale bijeenkomsten in de grote
hal. De eerste van 18.30 - 19.15 uur is een informatieavond over het
voortgezet onderwijs voor groep 8. Elk kind van groep 8 is welkom en mag 1
van de ouders/ verzorgers meenemen. De tweede bijeenkomst van 19.45 -
20.30 uur is een voorlichtingsavond bestemd voor ouders/verzorgers van
groep 3 leerlingen. Gezien de ruimte is per leerling slechts plaats voor één
ouder. (Voor alle duidelijkheid: het is dus niet de bedoeling dat de kinderen
van groep 3 hierbij aanwezig zijn).

De overige groepen houden inloopmomenten, waarbij 5 à 6 kinderen voor hun eigen ouder/verzorger een
rondleiding van 10 minuten door het lokaal verzorgen. De juffen zijn in het lokaal aanwezig om op de gepaste
afstand van 1,5 m kennis te maken. Ook is er de gelegenheid om vragen te stellen over het lesprogramma. Het is
deze avond niet het moment om vragen te stellen over de voortgang van uw eigen kind. Hiervoor kunt u zo nodig
een (bel-)afspraak maken. Voorafgaand aan de informatie/kennismakingsmomenten krijgt u per mail een
informatiebrief, zodat u feitjes en weetjes rustig thuis kunt lezen. Als u deze informatie vooraf heeft gelezen, kunt
u tijdens uw bezoek gerezen vragen stellen. De data van de verschillende momenten staan in de kalender van dit
Schakelaartje, de uitnodiging met exacte tijden ontvangt u volgende week via middels een Parro. Met behulp van
Parro kunt u dan ook intekenen voor één van de beschikbare momenten .

Parro-app
De Parro-app heeft zijn nut meer dan bewezen de afgelopen schooljaren. De
mogelijkheden van Parro breiden zich steeds uit. Het is nu ook mogelijk om
absentiemeldingen met Parro te doen bij ziekte of doktersbezoek. Hoe dit werkt
wijst zich eigenlijk vanzelf. U kiest de absentie reden en geeft een korte
toelichting. Zeker nu we nog steeds te maken hebben met Corona, maar ook bij
kinderziekten als mazelen en rodehond is het voor ons van belang om te weten
wat uw kind onder de leden heeft. We streven naar een vlotte communicatie,
maar leerkrachten zijn niet verplicht direct te reageren. Bedenkt u daarbij dat leerkrachten het grootste deel van
de dag voor de klas staan. Lesgeven en aandacht voor het kind krijgen voorrang.
Naast de mogelijkheid die Parro u biedt om uw kind af te melden, blijft het ook mogelijk uw kind telefonisch af te
melden. Graag vóór schooltijd bellen naar 0318-511133. Iedere dag heeft het team een korte ontmoeting van
8.15-8.20 uur. Het kan zijn dat de telefoon dan even niet opgenomen wordt, probeert u het dan later nog eens.
Ziek melden via de mail is niet de bedoeling. De mail wordt namelijk pas later op de dag gelezen, waardoor de
ziekmelding niet bij aanvang van de lessen bij de leerkracht bekend is.

De juf of meester  spreken?
Het is fijn om regelmatig contact met ouders te hebben. Wij hopen ook dit jaar weer op een fijne samenwerking
met u. Wanneer u de leerkracht van uw kind(eren) wilt spreken, maakt u dan bij voorkeur een afspraak. dat kan
via Parro. De leerkracht heeft bij binnenkomen van de kinderen alle aandacht voor hen nodig; na schooltijd heeft
zij in de regel meer tijd voor u. Waar mogelijk zullen we gesprekken voeren middels (beeld-)bellen.
Meester Rob heeft normaal gesproken op al zijn werkdagen (maandag, dinsdag, woensdag en donderdag) een
inloopmoment voor ouders van 08.30-09.00 uur. Ook dat is door Corona beperkt mogelijk.
Wilt u hem iets vragen of heeft u iets te melden, wilt u uw genoegen of ongenoegen kenbaar maken? Belt u hem
dan even. Mailen mag ook, de.schakel@cpov.nl Een afspraak maken is natuurlijk ook altijd mogelijk. Maakt u
daar alstublieft gebruik van. Zaken die “op het plein blijven hangen” zijn ons niet bekend. Daar kunnen we dus
ook niets mee!
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Kindgesprekken
Gelukkig zijn er ook zaken die wel gewoon kunnen doorgaan. De kindgesprekken bijvoorbeeld. Net als vorig jaar
zal ieder kind in de komende weken een startgesprek hebben met de leerkracht. In februari hopen we weer
driehoeksgesprekken te houden met u als ouder, maar ook met het kind (in ieder geval vanaf groep 5, maar
jonger is ook mogelijk). Tijdens dit gesprek wordt gesproken over leerdoelen en het rapport.

Schoolontwikkelingen
Onder het motto ‘elke dag een beetje beter’ werken we ook dit schooljaar aan de ontwikkeling van onze school.
We hebben op rij gezet wat wij de komende tijd willen verbeteren en ontwikkelen en dat genoteerd op een
jaarbord. We bespreken door middel van ‘bordsessies’ hoe en wanneer we zo’n verbeterpunt aanpakken. Daarbij
bepalen we wat onze doelen zijn, welke acties we ondernemen om dat doel te bereiken en wie wanneer die
acties uitvoeren. Wekelijks werken we aan deze ontwikkelpunten. De ene week houden we een bordsessie
waarbij we de vorderingen bespreken, de andere week houden we een bordsessie, gevolgd door een werksessie
om de ontwikkelpunten verder uit te werken. Zaken waar meer tijd voor nodig is, worden besproken in de
schoolontwikkelingsvergaderingen, waaraan het complete team deelneemt. Op deze manier kunnen we op een
efficiënte manier aan onze ontwikkeling werken.
We hopen komend jaar de volgende punten uit te werken:

● Doorontwikkeling van het werken met portfolio
● Ontwikkelen van een digitaal rapport
● Doorontwikkeling van het List-lezen
● Visievorming sociaal-emotionele ontwikkeling
● Doorontwikkeling beleidsplan hoogbegaafdheid
● Visievorming onderwijs Wereldoriënterende vakken
● Programmeren / 21e eeuwse vaardigheden
● Doorontwikkeling van het Kindcentrum
● Profilering van onze school
● Zaken uit het Strategische Koersplan 2019-2023 van onze Stichting CPOV

Strategische Koers CPOV
Onze Stichting CPOV heeft een Strategische Koers. Daarin staan onderwijskundige doelen beschreven tot 2023.
Alle aangesloten scholen, ook De schakel, hebben deze stichtingsdoelen
opgenomen in hun eigen schoolplan en schoolontwikkeling.
Vier zekerheden staan centraal in de plannen van de CPOV:

1. Christelijk onderwijs voor ieder kind
2. Toekomstbestendig onderwijs voor ieder kind
3. Onderwijs voor ieder kind door medewerkers met passie
4. Onderwijs voor ieder kind vanuit verbinding en samenwerking

voor verdere informatie zie www.cpov.nl

Verbouwing in de school
Niet alleen de kinderen van De Schakel hebben we afgelopen maandag welkom geheten, ook de leerlingen van
de groepen 7 van collega-school Het Baken met hun leerkrachten. Zij hebben hun plek ‘achter de klapdeur’
gevonden. Onze eigen groepen 6 en 7 zijn verhuisd naar lokalen aan de grote hal. Voor deze gelegenheid is de
oude schuifwand vervangen door een nieuwe. Mooi hè?
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Ouderhulp
Zolang er geen ouders in de school mogen, geeft het een dubbel gevoel om om ouderhulp te vragen. Ietwat
verlegen doen we dit toch. Niet langer met brieven en antwoordstrookjes, maar door oproepjes in Parro.
U kunt oproepjes verwachten als:

Woensdag 13 oktober 2021 wordt het schoolhockeytoernooi gehouden op de velden VMHC Spitsbergen.
Wij zoeken enkele personen die deelname van De Schakelteams mogelijk maken (teams vormen,
inschrijven, begeleiding regelen etc.).
Iets voor u? Laat het ons weten door een mailtje te sturen aan gerina.lambers@schakelveenendaal.nl

Stepjes buiten parkeren
Veel kinderen komen lopend of op de fiets naar school, een aantal kinderen komt per step. Deze stepjes werden
tot op heden veelal in het halletje bij de hoofdingang geparkeerd. Helaas is dat vanaf heden niet meer
toegestaan. Nu we weer met alle groepen tegelijk door de hoofdingang naar binnen gaan, staan de stepjes te
veel in de weg. Een andere parkeerplaats binnen de school kunnen we helaas niet bieden. Er blijft daarom geen
andere mogelijkheid over dan de stepjes op het plein te plaatsen. Dat kan op de smalle strook achter het hek
naast de fietsenstalling. We begrijpen dat dit diefstalgevoelig is. Wellicht kunt u een manier verzinnen om het
stepje met een slot vast te zetten aan het hek. Echter: school kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele diefstal.  (Zie ook de schoolgids)

Maandag 13 september Lampegietersfeest groep 1 t/m 3
Bijna is het weer zover… Lampegietersfeest. In veenendaals verband gaat het feest helaas niet door; in
Schakelverband wél. Zoals gewoonlijk mogen de kinderen verkleed op school komen en maken we er met elkaar
een gezellige middag van, waarbij chocomelk en kaneelkoekjes niet zullen ontbreken.

Verkeerssituatie rond de school

In verband met de nieuwbouw aan de overzijde is het fietspad
tijdelijk afgesloten. Slechts een smal looppad is overgebleven. We
verzoeken iedereen daarom dringend om geen gebruik te maken
van dit pad met de fiets, ook niet met de fiets aan de hand. Op de
borden staat een omleiding aangegeven (klein blokje rond de
school), We verzoeken u vanwege de veiligheid en een goede
doorstroming om op de fiets gebruik te maken van de korte
omleiding.
Nadere informatie heeft u inmiddels al via Parro ontvangen.

Schoolgids
De concept schoolgids 2021-2022 is bijna klaar. De gids gaat nu naar de MR voor
instemming. Zodra de instemming verleend is, sturen wij de gids per e-mail aan u door.
De gids wordt ook op onze website geplaatst onder het kopje informatie – schoolgids. Er
wordt geen papieren schoolgids uitgegeven.
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’t Schakelaartje
Ook ’t Schakelaartje wordt uitsluitend digitaal verspreid. In de regel gebeurt dit in de laatste week van de maand,
vaak op donderdag. Bij beide ingangen van de school hangt een box met een aantal papieren Schakelaartjes,
zodat u, wanneer u even niet over internet beschikt, een exemplaar kunt (laten) meenemen. In coronatijd is deze
mogelijkheid uiteraard beperkt. U kunt zo nodig uw kind vragen een exemplaar mee te nemen. Ook van ‘t
Schakelaartje kunt u een exemplaar op onze website vinden via het menu informatie -  ‘t Schakelaartje.

Plusgroep
Vorig schooljaar is in samenwerking met collega CPOV-school De Grondtoon en Het Baken de Plusgroep voor
groep 7/8 op Het Baken van start gegaan. Dit schooljaar is er ook een Plusgroep voor kinderen uit de groepen
5/6. De Plusgroep van groep 7/8 krijgt op maandagochtend les op De Schakel in het handvaardigheidslokaal. De
Plusgroep 5/6 is op vrijdagochtend op Het Baken. Beide groepen worden begeleid door juf Karin Huibers (tevens
leerkracht op Het Baken). Karin heeft zich gespecialiseerd in het onderwijs aan meerbegaafde kinderen.

Schakelafspraken
Met elkaar hebben wij een paar jaar geleden samen met de kinderen de Schakelafspraken opgesteld. Deze
afspraken worden ieder jaar in de eerste schoolweek weer met de kinderen besproken. Het is de bedoeling dat zij
hun best doen zich aan deze afspraken te houden. Om de afspraken levend te houden, stellen wij elke maand
één afspraak centraal. In het Schakelaartje leest u maandelijks welke afspraak die maand aan de orde is. U vindt
de afspraken in de schoolgids, in de hallen en in iedere klas.
Deze maand staan de volgende afspraken centraal:
➢ We gaan positief met elkaar om en zijn beleefd.
➢ Iedereen hoort erbij, we sluiten niemand buiten.

Voor de groepen 1 en 2 is de regel in voor de kinderen begrijpelijker taal omgezet. Voor hen geldt:
Ik houd mijn mond als er niets aardigs uit komt.

Naast onze schakelafspraken, bevorderen we de sociale omgang door middel van het werken volgens “Kwink”;
een methode voor sociaal-emotioneel werken.

KWINK-sociaal emotionele ontwikkeling
Uw kind zit op school om te leren. Maar wat is belangrijk voor de
ontwikkeling van uw kind? Natuurlijk… lezen, schrijven, rekenen, taal. En
alle kennis die nodig is om de wereld om hen heen te kunnen begrijpen.
Maar er is méér! Want onderzoek wijst uit dat het essentieel is voor
kinderen om een aantal vaardigheden goed te beheersen. Dat zijn: besef
van jezelf, zelfmanagement, besef van de ander, relaties hanteren en
keuzes maken. Als kinderen weten waar ze goed in zijn en waar hun
grenzen liggen, hun (heftige) emoties zelf kunnen reguleren, zich kunnen
inleven in anderen, vriendschappen kunnen onderhouden en verantwoorde
keuzes kunnen maken, zijn ze veel beter in staat om succesvol te kunnen
meedoen aan onze samenleving. En precies die vaardigheden ontwikkelen
we op onze school met de methode Kwink voor sociaal-emotioneel leren.
Zeker de eerste weken van het schooljaar, ook wel de gouden weken genoemd, zijn erg belangrijk in de vorming
van een groep en het groepsproces. Daarom besteden we deze weken extra aandacht hieraan. Vangt u thuis
signalen op dat u kunt zich niet prettig voelt in de groep en durft uw kind dit niet zelf aan de juf te vertellen.
Schroom dan niet om contact op te nemen met de leerkracht.

Goede doelen
Afgelopen jaar zijn we gestart met een andere manier van geld inzamelen. Mede door Corona is dit nog niet zo
van de grond gekomen als gewild. Met de acties die wel gehouden zijn, hebben we mooie bedragen opgehaald.
Zeker de moeite dus om door te gaan op de weg van de korte inzamelacties per groep. U hoort hier lopende het
jaar meer van.

Voor- en Naschoolse Opvang van Kwink:
Zoals bekend wordt de peuteropvang, de voorschoolse en de naschoolse opvang georganiseerd in
samenwerking met Kwink. Aanmelden kan via de afdeling plaatsingen/ Klantcontact van Kwink, telefoonnummer
0318- 518036 of mailen naar plaatsingen@kwink.nl. Vragen? Mail naar info@kwink.nl U kunt ook een kijkje
nemen op de website, www.kwink.nl.

7

mailto:plaatsingen@kwink.nl
mailto:info@kwink.nl
http://www.kwink.nl


Mededeling van het lunchteam
Een dringende oproep vanuit het lunchteam. Zij zoeken met spoed versterking van hun team. Het tekort is op dit
moment zo nijpend dat leerkrachten op maandag en donderdag moeten bijspringen gedurende lunch, wat erg
lastig te organiseren is. Alle leerkrachten hebben immers recht op hun eigen broodnodige lunchpauze. Wie helpt
ons? Kunt u niet wekelijks, maar wel regelmatig, neem ook dan gerust contact op met Helma van Roekel
06-22702242
Wat doet het lunch team?
Het lunch team houdt lunchpauze met de kinderen. De lunchpauze voor de kinderen bestaat uit twee delen: 15
minuten eten en 15 minuten (buiten) spelen. De medewerker van het lunch team eet met een groep kinderen en
houdt met 2 andere medewerkers samen toezicht tijdens het spelen van de drie groepen. Er zijn twee van deze
lunchpauzes. De eerste lunchpauze is van 11.45 tot 12.15 uur voor de middenbouwgroepen, de tweede van
12.20 tot 12.50 uur voor de bovenbouw. De werktijd is dus van ongeveer 11.30 tot 13.00 uur. De inzet wordt
beloond met een lekker bakje koffie én een leuke vrijwilligersvergoeding van €10,- per lunchpauze.

Gevonden voorwerpen.
Gevonden kledingstukken worden in de mand bewaard die aan de rechterkant achter het podium staat.
Waardevolle spullen worden altijd ingeleverd bij meester Rob. Hij legt ze achter het beeldscherm van zijn
computer op zijn bureau. Iets kwijt? Kom gerust kijken!

Activiteitenkalender
Binnenkort hopen wij u de planning aangevuld met data van gespreksmomenten, vieringen etc. toe te mailen
zodat u daar rekening mee kunt houden bij het plannen van uw eigen afspraken.

Vakantie rooster 2021-2022
Herfstvakantie maandag 18 oktober 2021 t/m vrijdag 22 oktober 2021
Kerstvakantie maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie maandag 28 februari 2022 t/m vrijdag 4 maart 2022
Goede Vrijdag + Pasen vrijdag 15 april 2022 t/m maandag 18 april 2022
Meivakantie maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaart donderdag 26 mei 2022 t/m vrijdag 27 mei 2020
Pinksteren maandag 6 juni 2022  
Zomervakantie vrijdag 11 juli 2022  ‘s middags t/m vrijdag 19 augustus 2022

Dit jaar zijn de meeste zogeheten marge-uren ingezet om de meivakantie te kunnen realiseren. Er is daardoor dit
schooljaar geen extra week vakantie voor de groepen 1 t/m 4. De weinige marge- uren die nog over zijn voor
groep 1 t/m 4, kunnen eventueel nog ingezet worden voor een studiedag.

Studiedagen 2021-2022
woensdag 22 juni studiedag groep 1 t/m 8 vrij
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