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Agenda:
november

3 Inloop kleuters
Open lessen

5 Inloop kleuters
Open lessen
Blauwe map mee

8 Blauwe map weer terug naar school
Open lessen

9 Juf Marloes jarig
11 Contactmoment blauwe mappen
12 Rapport mee naar huis groep 8

Gastles: “Mijn klas is een popkoor” groep 8
16 Inloop kleuters

Open lessen
Contactmoment blauwe mappen

18 Inloop Kleuters
22 VO gesprekken groep 8
23 VO gesprekken groep 8

Oudergesprekken sociaal emotioneel welbevinden groep 1 t/m 7
juf Margreet jarig

25 VO-gesprekken groep 8
Oudergesprekken sociaal emotioneel welbevinden groep 1 t/m 7
Muzikale voorstelling groepen 1 t/m 4 “Het verdwenen verlanglijstje”
Juf Esther jarig
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Bijbelse Geschiedenis:

De komende weken vertellen we de verhalen vanJozef en zijn
broers. Het zijn prachtige verhalen, waarin veel herkenbare
dingen gebeuren. Er is iemand die zich bijzonder voelt,
anderen zijn jaloers. De broers van Jozef verkopen hem als
slaaf naar Egypte. Maar zijn dromen zijn nog niet voorbij: In
Egypte wordt hij onderkoning en uiteindelijk komen die zelfde
broers bij hem graan kopen. Net als bij het verhaal van Jakob
en Esau heeft ook hier de vergeving het laatste woord. Zo
laten de verhalen zien hoe mensen samen verder kunnen,
ook als er erge dingen gebeuren. Én de verhalen maken
duidelijk dat mensen er ook in hun ellende niet alleen voor staan: Jozef vertelt dat God
steeds bij hem is geweest, ook toen hij in de put zat en in de gevangenis.

Het thema van deze periode is ‘In je dromen!’. Met de kinderen verkennen we welke dromen
zij zelf en anderen kunnen hebben. In je dromen kunnen fantastische dingen gebeuren, die
je overdag misschien niet voor mogelijk houdt. Er kunnen ook heftige dingen gebeuren,
waarvan je later blij bent dat het ‘maar een droom was’. Zo kunnen dromen iets laten zien
van wat je fijn vindt en waar je bang voor bent.

1 t/m 5 nov De vrouw van Potifar, Genesis 39:7-23
De schenker en de bakker, Genesis 40:1-23
De dromen van de farao, Genesis 41:1-8

8 t/m 12 nov Jozef legt de dromen uit, Genesis 41:9-36
Jozef wordt onderkoning, Genesis 41:37-57
De broers gaan naar Egypte, Genesis 42

15 t/m 19 nov Het graan is op, Genesis 43:1-14
Weer naar Egypte, Genesis 43:15-34
De zilveren beker, Genesis 44:1-13

22 t/m 26 nov Terug in het paleis, Genesis 44:14-34
Jozef vertelt wie hij is, Genesis 45
Jakob gaat naar Egypte, Genesis 46

29 nov t/m 3
dec

Noömi gaat terug naar Bethlehem, Ruth 1:14a
Ruth gaat met Noömi mee, Ruth 1:14b-22
Bij Boaz, Ruth 2:1-17

Welkom
Geen nieuwe leerlingen deze keer om te
verwelkomen, maar deze keer verwelkomen we u
allemaal. We zien u graag tijdens de open lessen
en de gespreksmomenten. Fijn om elkaar weer
‘live’ te ontmoeten.
Gezien de actuele Corona Cijfers zijn we nog wel
voorzichtig. Waar mogelijk proberen we 1,5 m
afstand te bewaren, wassen we onze handen bij
binnenkomst en geven we elkaar nog steeds geen
hand.
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Open lessen groep 1 t/m 7
De eerste open lessen hebben inmiddels plaatsgevonden. In de komende weken volgen de
overige open lessen. Heeft u of uw partner zich al ingetekend? U kunt dit doen door op de
agenda in Parro te klikken. Daar staan de verschillende open lessen waarvoor een
‘vrijwilliger’ wordt gevraagd. De taak van de vrijwilliger is deze keer het bijwonen van de les.
In verband met de concentratie van de kinderen is het niet mogelijk jongere kinderen mee te
nemen tijdens de open lessen.

Inloopmomenten
Naast de open lessen zijn er deze maand ook een viertal inloopmomenten bij de groep 1/2.
Tijdens het inloopmoment bent u welkom om even met uw kind een boekje te lezen, een
spelletje te spelen of gewoon even sfeer in de groep te proeven. Uw kind is uw gastheer/
-dame.

10 minutengesprekken
November is ook de maand waarin we extra stil staan bij het sociaal emotioneel welbevinden
van de kinderen. Simpel gezegd, om te kijken of kinderen lekker in hun vel zitten en hoe hun
gedrag in de groep is. We doen dit door te observeren en met behulp van vragenlijsten.
Vanaf groep 5 vullen kinderen ook zelf zo’n vragenlijst in.
Tijdens de oudergesprekken sociaal emotioneel welbevinden op 23 en 25 november willen
we graag van u horen hoe het met uw kind gaat en bespreken we de resultaten van
observaties en vragenlijsten.

VO-gesprekken
De leerkrachten van groep 8 gaan met ouders en kinderen in gesprek over de schoolkeuze
die in februari gemaakt moet worden. Op 22, 23 of 25 november vindt het eerste gesprek
plaats, waarin verwachtingen naar elkaar worden uitgesproken. In februari volgt een tweede
ronde om tot een besluit te komen.

Vrijwillige bijdrage
Ieder jaar vragen we aan de ouders/verzorgers een vrijwillige ouderbijdrage. De bijdrage
bedraagt voor alle CPOV-scholen € 25,-.Van deze bijdrage bekostigen wij zaken waarvoor
geen geld wordt ontvangen vanuit de overheid, o.a. het Sinterklaasfeest, kerstviering,
paasviering en  kinderboekenweek.
De Schakel heeft een aantal jaren gebruik gemaakt van Wiscollect voor de betaling van de
ouderbijbijdrage en schoolreisjes. Dit programma werd gebruikt om de facturen en de
betalingen te digitaliseren. Via de mail ontving u een betaalverzoek dat u kon inzien en een
link naar IDeal, zodat u via deze link direct kon betalen. Begin dit schooljaar zijn we
overgestapt naar Schoolkassa. Schoolkassa is eenzelfde dienst als Wiscollect, maar
Schoolkassa wordt aangeboden door ParnasSys, net als Parro. Zo hebben we alles in één
systeem. De manier van betalen is hetzelfde als bij Wiscollect.Omdat de omzetting van
Wiscollect naar Schoolkassa enige tijd in beslag heeft genomen, krijgt u het verzoek voor de
vrijwillige ouderbijdrage dit jaar later dan u van ons gewend bent. Volgende week hopen wij u
een mail te kunnen sturen met een verzoek voor de vrijwillige ouderbijdrage van schooljaar
2021-2022. Wanneer wij de bijdrage na verloop van tijd niet ontvangen hebben, sturen wij
een herinnering. Het kan immers zijn dat de betaling aan uw aandacht is ontsnapt. De
bijdrage is op vrijwillige basis. Wanneer u de bijdrage niet wenst of kunt voldoen, stellen wij
het op prijs wanneer u dit vertrouwelijk meldt bij de directeur. Een e-mail volstaat. U ontvangt
dan geen herinnering. Wij weten dan ook dat wij niet op uw bijdrage kunnen rekenen , zodat
wij een inschatting kunnen maken van het te besteden bedrag.
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Schoolgids / jaarkalender voor ouders
Onze nieuwe schoolgids is klaar! U krijgt hem tegelijk met ‘t Schakelaartje
toegestuurd 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. In het vakantierooster staat
nog een klein foutje: de zomervakantie begint niet op maandag 11 juli, maar
op vrijdag 8 juli 12.00 uur. Binnenkort zal dit aangepast worden. De schoolgids
zal hierna ook op onze website geplaatst worden.
In ‘t vorige Schakelaartje meldden wij de nieuwe huisstijl te zullen presenteren. Helaas
moeten we dat nog even uitstellen.
Bij dit Schakelaartje vindt u ook nog de jaaragenda voor ouders. Hierin staan alle activiteiten
voor het lopende schooljaar. Een handig naslagwerkje. Uiteraard geldt hiervoor wel:
wijzigingen voorbehouden! Een wijziging die al toegepast is, betreft de data van de open
lessen; die vinden dus op  andere data plaats dan vermeld staat in de jaarkalender.

Schoolhockeytoernooi
Wat was het fijn om weer met elkaar te mogen sporten. Een recordaantal kinderen heeft dit
jaar deelgenomen aan het toernooi. Wel 5 teams van De Schakel deden mee. Er werd fel
gestreden en het plezier en soms ook de teleurstelling spatte er vanaf. Helaas wist geen van
de teams tot de finales door te dringen en scheelde het soms maar weinig. Met een  mooie
hockeybal en een nieuwe tandenborstel gingen alle kinderen na een lange middag op het
hockeyveld naar huis.
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School en sport
Op 2, 9 en 16 november worden de gymlessen van de
groepen 3, 4, 5 en 6 verzorgd door een trainster van
Dansstudio Amain. Deze keer gaan we dansen.

Schakel-afspraken
Met elkaar hebben wij een paar jaar geleden samen met de kinderen de Schakel-afspraken
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.
Deze maand:

“We zitten niet ongevraagd aan andermans spullen”.

“We zitten niet aan elkaar”.

Voor de groepen 1 en 2 is de regel in voor de kinderen begrijpelijker taal omgezet. Voor hen
geldt:

Eerst even vragen als je wat gaat lenen, dan kan je het pas meenemen.

Wilt u alle afspraken nog eens nalezen? U vindt ze in de Schoolgids. Bovendien hangen ze
in de gang en de hallen én in alle klassen.

Kinderboekenweek
Wat een gezelligheid en wat een leesplezier. Het was een feest om kinderen groot en klein
relaxed te zien lezen in de lees/woonkamer. Wat een eer om daar dan ook nog onze
burgemeester te mogen ontvangen.

5



En dan die mysterieuze voorlezers. Soms was het best lastig, maar uiteindelijk zijn ze
allemaal ontmaskerd.

Heeft u tijdens de kinderboekenweek boeken bij de Bruna gekocht? Mogen wij dan de
aankoopbon? Als school mogen wij voor 20% van het totaalbedrag van ingeleverde bonnen
kinderboeken aanschaffen voor de klassenbibliotheek.
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Plein in de wintertijd
Met het ingaan van de wintertijd worden, net als ieder ander jaar, de openingstijden van het
plein een beetje aangepast. Met de pleinouders is afgesproken dat zij in die periode alleen in
het weekend en in vakanties het hek openen en weer sluiten. Door de week zorgt degene
van het team die de school als laatste verlaat ervoor, dat het hek afgesloten wordt. In de
regel betekent dit dat het hek ’s avonds rond 18.00 uur dicht gaat. Op woensdagmiddag kan
dat wat eerder zijn.

Sinterklaas

Ook dit jaar zijn Sinterklaas en zijn Pieten weer van harte welkom op De
Schakel. We hebben hem en zijn Pieten uitgenodigd om op vrijdag 3
december bij ons op bezoek te komen.
Op 25 november komt Troef  theater naar onze school. Al zingend gaan zij
met ons op zoek naar de verdwenen verlanglijstjes van de mensen uit de
liedjesflat.

Kerstfeest 2021
28 november is de eerste zondag van advent. Vanaf die dag beginnen we
ons voor te bereiden op het kerstfeest.

Als het buiten donker wordt
maak ik hier binnen licht.
Een kaars vertelt een oud verhaal:
het kerstfeest komt in zicht.

Woensdag   22 december van 18.30 tot 19.30 uur willen we in de klas met de
kinderen ons Kerstfeest vieren.  Meer informatie ontvangt u op een later
moment van ons, maar voor nu: noteert u 22 december in uw agenda.

Gevonden voorwerpen.
Iets verloren? Gevonden waardevolle voorwerpen worden altijd op het bureau van meester
Rob gelegd. De mand met “zwervende kleding” staat rechts achter het podium. Neem na
schooltijd of tijdens de gespreksavonden gerust een kijkje.
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