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Bijbelse Geschiedenis:
Van Jakob gaan we naar de verhalen over Jozef. Het thema bij de verhalen over Jozef is: “In je
dromen!” In je dromen kan vanalles gebeuren: hele leuke dingen, maar ook nare dingen. Soms komt in
onze dromen naar voren waar je eigenlijk naar verlangen, of waar we eigenlijk bang voor zijn. Met de
kinderen gaan we daar in deze periode naar op zoek. En we ontdekken ook dat dromen geen bedrog
hoeven te zijn!
4 - 8 okt

11 t/m 15 okt.

25 t/m 29 okt.

Waar zijn de godenbeeldjes?, Genesis 31:25-35
Verbond met Laban, Genesis 31:43-54
Jakob komt bij Esau in de buurt, Genesis 32:1-22
Bij de Jabbok, Genesis 32:23-33
Verzoening met Esau, Genesis 33:1-11
Rachel sterft en Benjamin wordt geboren, Genesis 35:16-29
De dromen van Jozef, Genesis 37:1-11
Jozef in de put en als slaaf verkocht, Genesis 37:12-36
Jozef komt bij Potifar, Genesis 39:1-6

Nieuwe leerlingen
We feliciteren Jake de Vries met zijn vierde verjaardag en heten hem van harte welkom op De Schakel.
Voor Jake staat zijn stoel klaar in groep 1/2b.
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Personeel
Met het begin van de herfstvakantie, begint voor juf Gerda een héle lange vakantie. Haar prepensioen
begint dan. Op woensdag 27 oktober (de eerste woensdag na de herfstvakantie) komt ze nog even
terug, zodat we als school afscheid van haar kunnen nemen. aan het eind van dit Schakelaartje treft u
nog een persoonlijk woord van haar.

Stagiaires
U heeft misschien via uw kind gehoord dat hij/ zij les heeft gekregen van een stagejuf of stagemeester.
Ja, ja, u leest het goed, er zijn dit jaar niet alleen stagejuffen, maar zelfs 2 stagemeesters op De
Schakel. Dat belooft wat voor de toekomst van het onderwijs! Wij wensen onze studenten van de CHE
en ROC veel succes bij ons op school.

Schoolgids
Onze schoolgids is aangepast aan de actualiteiten. De MR
heeft instemming verleend. In onze schoolgids vindt u
informatie over het reilen en zeilen op De Schakel. Veel
praktische zaken staan beschreven, zoals de schooltijden, het
vakantierooster, wijze van ziekmelden of verlofaanvragen etc.
Doorlezen en opslaan bevelen we dan ook van harte aan.
Op dit moment ligt de gids bij Skin Marketing. Dit bedrijf is
ingehuurd door CPOV om de marketing van de scholen te
verzorgen. Zij nemen de lay-out van de schoolgids eens goed
onder handen en zorgen voor een frisse, nieuwe uitstraling. Een
fotograaf is op school geweest om foto’s te maken. Een aantal
van deze foto’s is geplaatst in de schoolgids en zal ook gebruikt
worden om de website diezelfde frisse look te geven. Dit alles
uiteraard AVG-proof, met toestemming van de ouders. Wij
hopen u nog voor de herfstvakantie de vernieuwde schoolgids
via de mail toe te kunnen sturen.
Niet alleen de schoolgids wordt opgefrist, ook onze totale
huisstijl. Zo ziet u op de foto van de voorkant van onze nieuwe
schoolgids al een ontwerp van het nieuwe logo. In het volgende
Schakelaartje hopen we u de nieuwe huisstijl te presenteren.

Website
Vorig schooljaar hebben wij onze nieuwe website gepresenteerd. Wanneer de nieuwe huisstijl klaar is,
zal ook de website worden aangepast. We zorgen dan gelijk voor actualisering van alle documenten
die op de site staan.

‘Informatieavond’
We kijken terug op geslaagde informatiemomenten. Wat was het fijn om u
weer ‘live’ te mogen ontvangen en er liepen er uitstekende gidsen rond.
Ouders van leerlingen uit groep 8 en 3 hebben we als groep op gepaste
afstand in school ontvangen.
Fijn dat we u op hebben kunnen bijpraten over dat wat u kind staat te
wachten dit schooljaar.
Heeft u nog een vergeten vraag? Blijf er niet mee lopen, maar stel hem. Dat
kan met behulp van een Parro, mailtje of telefoontje en zelfs weer door na
schooltijd de school binnen te lopen, al zijn we met dat laatste nog wel wat
voorzichtig.
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Verlof aanvragen
Verlof aanvragen kan uitsluitend via het formulier ‘aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek’.
De leerplichtambtenaar Veenendaal verplicht ons van elke verlofaanvraag een kopie van het
aanvraagformulier in onze administratie te bewaren. Dit formulier kunt vinden op de startpagina van
onze website www.schakelveenendaal.nl naast de afbeelding van de gele rugzak of bij menu
/praktische zaken/verlof aanvragen. onder ‘formulieren’, of op (laten) halen bij meester Rob. Een vrije
dag is gebonden aan strikte regels vanuit de leerplichtwet. Ook vrij vragen voor een langer tandarts- of
doktersbezoek kan uitsluitend via dit formulier. Adresgegevens
Kloppen uw adresgegevens nog? Tussentijds vinden er ook regelmatig wijzigingen plaats. Wilt u deze
in het belang van uzelf, uw kind en school aan ons doorgeven? U doet dit door een mailtje aan onze
administratief medewerker Gea van der Poel, gea.vanderpoel@schakelveenendaal.nl. Zij zal dan de
leerling administratie bijwerken en de wijziging doorgeven aan de betreffende leerkracht(en). Zo
voorkomen we bijvoorbeeld dat wij u in geval van nood niet kunnen bereiken. Het blijkt dat veel ouders
alleen nog mobiel te bereiken zijn, terwijl in onze administratie nog het nummer van de vaste
telefoonaansluiting staat vermeld. . Bent u daar één van geeft u dit dan ook door s.v.p. .

Aanpassingen Corona Maatregelen
De nieuwste richtlijnen geven ook ons mogelijkheden om te versoepelen. Met nog enige
terughoudendheid en een beroep op een ieders gezonde verstand zijn beide pleinen weer vrij
toegankelijk voor kinderen en ouders. Zodra de eerste bel gaat verwachten we dat alle kinderen naar
hun verzamelplaats gaan, waar ze worden opgehaald door hun juf (of meester), waarna zij al handen
wassend naar binnen gaan. We blijven handen wassen bij binnenkomst om de kans op infectieziekten
te verkleinen en uit hygiënisch oogpunt met het eten.
Zoals gesteld: we zijn nog wat terughoudend, maar ouders zijn waar nodig en wenselijk ook weer
welkom in school. Meester Rob pakt zijn inloop half uurtje van 8.30 tot 9.00 weer op. Een vraag of
opmerking? Van maandag t/m donderdag is hij doorgaans aanwezig.
Nog even puntsgewijs:
● ouders mogen weer met hun kind(eren) op de pleinen
● als de eerste bel gaat verzamelen de kinderen op hun verzamelplaats
● de leerkracht neemt de kinderen mee naar binnen
● ouders blijven buiten tenzij een dringende vraag of mededeling hebben
● we blijven handen wassen (desinfecteren) bij binnenkomst

Oproep hulpouders
De eerste verzoeken om ouderhulp zijn al gedaan. Dit verloopt heel vlot via Parro. Wat fijn dat er
enthousiast hulp wordt aangeboden, zodat de groepen 5 en 6 vrijdag 1 oktober naar het theater
kunnen en er verschillende Schakelteams kunnen deelnemen aan het schoolhockeytoernooi op
woensdag 13 oktober.

Oproep Pleinouders
In samenwerking met de gemeente Veenendaal stellen wij het plein open. Uw kinderen én andere
kinderen uit de buurt kunnen op deze manier na schooltijd, in de zomermaanden ’s avonds, in het
weekend en tijdens de schoolvakanties genieten van een extra leuke, veilige speelplaats. Dat kan
alleen met hulp van ouders. Een trouwe groep van 10 ouders helpt ons al enkele jaren. 2 ouders
hebben zich afgemeld voor het nieuwe seizoen omdat hun kind de school heeft verlaten. We zijn
daarom dringend op zoek naar uitbreiding van de groep, zodat de ouders minder dan één keer in de 8
weken aan de beurt zijn.
Woont u in de omgeving van school? Het kost u eens in de 8 weken (afhankelijk van de grootte van de
groep pleinouders) maar weinig tijd. Doet U mee?? Geeft u dit dan door vóór de herfstvakantie. Na de
herfstvakantie wordt het nieuwe rooster opgesteld.
Uw hulp houdt het volgende in:
● De beurten worden telkens voor de duur van een week uitgevoerd, van vrijdag tot vrijdag.
● In het weekend en tijdens vakanties opent een pleinouder het hek ’s morgens op een zelf te
bepalen tijdstip en sluit het hek ’s avonds rond 20.00 uur ook weer af. Wanneer u ’s avonds niet in
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de gelegenheid bent, kan het hek ook eerder afgesloten worden. Liever niet laat in de avond
afsluiten.
In de herfst en winter wordt het plein bij schemering afgesloten. Bij slecht weer kan het plein al
eerder afgesloten worden of gesloten blijven.
Tijdens de wintertijd wordt het hek op werkdagen aan het eind van de middag afgesloten door
personeel van school. Tijdens de zomertijd wordt het hek ’s avonds door een pleinouder afgesloten.
Elk jaar wordt er een rooster samengesteld waarop de beurten vermeld staan.
Iedere pleinouder ontvangt een exemplaar van het rooster en een overzicht van naam, adres en
telefoonnummer. Er wordt in de regel gecommuniceerd via de pleinouder app.
De pleinouder die aan de beurt is heeft de sleutel van het hek. Na de week waarin men de beurt
heeft, wordt de sleutel van het hek bezorgd bij de volgende pleinouder op het rooster.
Bij verhindering vraagt men zelf een andere pleinouder de beurt te ruilen of over te nemen.
Alleen het hek van het grote plein wordt geopend. Aandachtspunt daarbij: de punt van de stang van
het hek moet naar voren wijzen wanneer het hek gesloten is.
Op maandag 4 juli 2022 komen de pleinouders na de rapportavond om 20.00 uur zo mogelijk bij
elkaar in de personeelskamer om de gang van zaken te evalueren en zo nodig het rooster voor de
zomervakantie bij te stellen.
Aan het begin van ieder schooljaar wordt een nieuwe oproep gedaan om de groep pleinouders te
versterken. Aan de hand van nieuwe aanmeldingen wordt in oktober een nieuw rooster
samengesteld.
Orde handhaven behoort niet tot de taak van de pleinwacht. Bij onregelmatigheden kunt u melding
doen bij Rob Meinster en / of de politie- 0900-8844. Dit is met de politie afgesproken. De politie
heeft toegezegd extra te surveilleren. Ik heb regelmatig contact met de wijkagent. Graag ook even
melding in de plein app bij onregelmatigheden.

Wilt u meedoen? Aanmelden kan bij meester Rob of via de.schakel@cpov.nl
U doet er de kinderen een groot plezier mee!

Inloopmoment groep 1/2
Ouders mogen weer in school, maar niet allemaal tegelijk. Bovenstaande regels gelden ook voor de
groepen 1/2. Uit voorzorg durven wij het nog niet aan alle ouders weer toe te laten in de hal om hun
kind binnen te brengen. We rekenen op uw begrip voor deze keuze. We begrijpen ook dat u als ouder
graag even binnen een kijkje wilt nemen. Om hieraan tegemoet te komen willen we bij wijze van proef
het aantal inloopmomenten uitbreiden van 2 naar 4 keer per maand.
Zodra beide groepen naar binnen zijn loopt u achter de rij aan naar binnen voor het inloopmoment.
Tijdens het inloopmoment bent u welkom in de klas voor een spelletje, boekje of gewoon een kijkje in
de klas met uw kind. Als de juf om 8.45 uur met de les wil beginnen, is het inloopmoment afgelopen.
Voor Corona hielden we deze inloopmomenten iedere eerste woensdag en vrijdag van de maand. Het
streven is nu deze inloopmomenten te houden op de woensdag en vrijdag in de eerste week van de
maand en op dinsdag en donderdag van de derde week van de maand. Dit gaat niet altijd lukken. De
herfstvakantie valt bijvoorbeeld in de derde week van oktober. De exacte data van de maand staan in
de agenda van elk Schakelaartje. Voor deze maand zijn dat 6, 8, 26 en 28 oktober.
We zijn benieuwd hoe dit in de praktijk gaat bevallen. Heeft u op- of aanmerkingen dan horen we dat
graag zodat we kunnen leren en onszelf ook hierin verbeteren.

Zwaaimoment groep 1 t/m 8
Nu iedereen de school tijdens de informatiemomenten weer
van binnen heeft kunnen zien en er weer de mogelijkheid is
om de school binnen te lopen, nemen we afscheid van het
zwaaimoment.
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Open lessen
En ook de open lessen kunnen eindelijk weer doorgaan. Per open les zijn 5 à 6 ouders (een per kind)
welkom om te komen kijken. De open lessen zijn op 28 oktober, 3, 5 ,8 en 16 november. Binnenkort
ontvangt u van de leerkracht van uw kind een overzicht met de verschillende lessen en momenten
waarop u lessen kunt bijwonen en de wijze waarop u kunt intekenen.

Na schooltijd
Om 14.30 uur gaat de bel, de schooldag zit erop, maar gaat ook iedereen naar huis? De klassendienst
doet nog enkele klusjes, er wordt nog wat werk afgemaakt, er moet nog iets worden uitgepraat met de
juf of …
Kleine dingen waardoor uw kind nog even langer blijft in het “afmaakkwartiertje”. Dit uitloopje is prettig
voor ons, maar komt voor u of voor de naschoolse opvang niet altijd uit. Neemt u in dat geval even
contact op met de leerkracht zodat hij/zij een passende afspraak met u en uw kind kan maken.
Duurt het afmaken langer dan een kwartiertje, dan neemt de juf contact met u op.
Een aantal kinderen gaat om 14.30 uur naar de BSO. De meesten van hen gaan naar Kwink op De
Schakel, enkele andere kinderen gaan naar een opvang elders. Deze kinderen verzamelen zich bij de
grote rode stoelen in de grote hal om opgehaald te worden door een medewerker van de opvang.
Een enkele keer komt het voor dat een chauffeur of medewerker een kind komt ophalen, maar dat het
kind er niet is door ziekte, een feestje of andere reden. U dient dit zelf door te geven aan de
betreffende NSO.

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 helpen elkaar”.
“We zijn allemaal anders. We houden rekening met elkaar en hebben respect voor elkaar”.
Voor de groepen 1 en 2 is de regel in voor de kinderen begrijpelijker taal omgezet. Voor hen geldt:
Help elkaar een handje

Kinderpostzegels
Op woensdag 29 september zijn de kinderen van groep 7 weer
op pad gegaan voor de jaarlijkse kinderpostzegelactie. Zij gaan
dan langs de deuren om postzegels en diverse andere producten
te verkopen en zo geld op te halen voor kinderen die het extra
zwaar hebben in de corona tijd. Misschien zijn ze ook bij u
geweest of komen nog langs. Helpt u ons mee?
Het opgehaalde bedrag maken wij graag in een volgend
Schakelaartje aan u bekend!
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Kinderboekenweek 2021
Woensdag 6 oktober gaat de kinderboekenweek “Worden wat je
wil” van start. Zou meester Rob profvoetballer willen worden? Hij
verzorgt in elk geval de aftrap van deze leuke, ‘leessamen’ week.
Kinderen van de groepen 1 t/m 4 mogen laten zien wat zij later
worden willen door als brandweerman, profvoetballer of …
verkleed naar school te komen.
Ook thuis kunt u meedoen.
Als u bij de Bruna kinderboeken koopt, kunt u uw bon inleveren
bij de juf. Van alle ingezamelde kassabonnen mag de school dan
voor 20% gratis boeken uitzoeken bij de Bruna.
Dus....hoe meer bonnen des te meer gratis boeken er aangeschaft kunnen worden!
De Kinderboekenweek duurt tot 17 oktober.
Doet u mee?

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? Vraag uw kind (of kom zelf) een kijkje te nemen!

Van maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober genieten we van een weekje
herfstvakantie. We wensen een ieder een fijne week toe.
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Brief Gerda
WISSELING VAN DE WACHT……
Beste ouders/ verzorgers van kinderen op De Schakel,
U hebt het in de vorige Schakelaar wellicht al gelezen…..ik ga “schakelen” …
Niet naar een andere baan , maar wel naar een andere invulling van mijn tijd.
Ik ga met (pre)pensioen. En dat begint na de herfstvakantie.
Het wordt dus tijd om afscheid te gaan nemen. Dat doe ik wel een beetje met een dubbel gevoel, omdat ik mijn
werk nog steeds erg leuk vind om te doen.
Ook op de Schakel , waar ik nu alweer ruim 5 jaar heb gewerkt heb ik het erg naar mijn zin (gehad). Ik heb
mogen werken met hele fijne enthousiaste en deskundige collega’s !
Als Intern begeleider heb ik in veel gevallen minder direct met u als ouders te maken gehad. Als IB-er ben je
coördinator van de Zorg en van Passend(er) onderwijs en dus meer op de achtergrond aanwezig. Daar waar er
contacten waren, had dit meestal te maken met zorg rondom uw kind(eren).
Juist het werken met en voor kinderen, die iets extra’s nodig hebben, heeft altijd mijn interesse gehad. Ik hoop
dat ik voor die kinderen iets heb kunnen bijdragen.
Die interesse herken ik ook bij Marloes Geerts, mijn opvolgster. Zeker nu we deze laatste weken zaken samen
oppakken en ik alles goed kan overdragen. Ik denk dat we in deze tijd van tekorten aan onderwijsmensen heel
blij mogen zijn dat Marloes deze vacature graag wil gaan invullen. Ik heb er alle vertrouwen in, dat zaken gewoon
doorgaan.
Uiteraard is ze een andere persoon dan ik en zal ze zaken op haar eigen manier gaan benaderen. Dat is goed. Ik
hoop dat zij daar, als startend IB-er, de ruimte voor mag ervaren.
Wat hopelijk niet zal veranderen, zijn de goede contacten tussen u als ouders en de IB-er , als
vertegenwoordigster van de (extra) Zorg voor uw kind(eren). Want zo heb ik u/jullie altijd ervaren op de Schakel.
Betrokken ouders, die positief meedenken, met wie het heel goed samen optrekken is, in het belang van jullie
kind en onze leerling.
Daar wil ik u/jullie hartelijk voor bedanken. Evenals voor het vertrouwen dat u/jullie daarbij in mij stelden.
Ik heb een fijne tijd gehad op de Schakel.
Het ga jullie en jullie kinderen goed ! à Dieu !
Gerda Coers
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