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Agenda:
februari

2 juf Vivian jarig
zwaaimoment

8 Schoolontwikkelingsvergadering
10 groepsbesprekingen
14 VO-gesprekken groep 8
15 groepsbesprekingen
16 VO-gesprekken groep 8
17 VO-gesprekken groep 8
18 rapport mee groep 1 t/m 7
20 juf Gea jarig
21 (online rapportgesprekken vanaf 15.00 uur)
22 (online) rapportgesprekken vanaf 15.00 uur
23 (online) rapportgesprekken vanaf 13.30 uur

juf Liza jarig
24 (online) rapportgesprekken vanaf 15.00 uur

28 febr-
7mrt voorjaarsvakantie
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Bijbelse Geschiedenis:
We gaan verder met de verhalen uit het bijbelboek Marcus.
31 jan t/m 4
febr.

Iedereen komt naar Jezus, Marcus 3:7-12
Twaalf apostelen, Marcus 3:13-19
Waar haalt Jezus het vandaan?, Marcus 3:20-30

7 t/m 11 febr. De zaaier, Marcus 4:1-20
Zet je lamp niet onder een emmer, Marcus 4:21-25
Het koninkrijk van God, Marcus 4:26-34

14 t/m 18 febr. De man die niet fris was, Marcus 5:1-20
Twaalf jaar ziek, Marcus 5:21-34
Het dochtertje van Jaïrus, Marcus 5:35-43

21 t/m 15 febr. Jezus stuurt zijn discipelen eropuit, Marcus 6:6b-13
De dood van Johannes de Doper, Marcus 6:14-29
Vijf broden en twee vissen, Marcus 6:30-44

Versoepelingen
In de afgelopen weken was de hectiek groot. Veel zieke kinderen, kinderen die thuis moesten
blijven vanwege besmettingen in hun directe omgeving, klassen in quarantaine, zieke leerkrachten,
leerkrachten in quarantaine vanwege besmettingen in hun omgeving, online lessen enzovoorts.
Het zijn geen gemakkelijke tijden, zowel voor kinderen, ouders als leerkrachten. Wij vinden het fijn
om te ervaren dat er begrip is van ouders voor de maatregelen die we moeten treffen. Hartelijk
dank daarvoor.
Wij zijn blij met de versoepelingen. We hoeven niet meer hele klassen naar huis te sturen. De
kinderen kunnen, wanneer ze geen klachten hebben, onderwijs in de klas volgen. Het gevoel voor
leerkrachten is ook een beetje dubbel: nog meer virussen in de klas, gaat dit leiden tot nog meer
zieke leerkrachten? Wij kiezen er daarom de komende tijd voor om waar mogelijk, iets meer
afstand tot de kinderen te bewaren. Wij kiezen er ook voor om zo veel mogelijk de klassen
‘draaiende’ te houden. Bij ziekte van een leerkracht is er helaas vrijwel nooit een invaller van de
invalpool beschikbaar. In dat geval geeft een collega die aangesteld is voor extra hulp aan
kinderen of in de werkdrukverlichting voor leerkrachten, les aan de klas van de zieke leerkracht.
De klas krijgt dan dus les, maar helaas gaat dan de extra hulp en de werkdrukverlichting niet door.
We hopen ook hierbij op uw begrip te mogen rekenen. Met elkaar maken we er binnen de
mogelijkheden het beste van!
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Aanmelding nieuwe leerlingen
Heeft u een kind dat voor 1 oktober 2023 de
leeftijd van 4 jaar bereikt? Hebt u hem of
haar nog niet aangemeld? Doet u dit dan zo
snel mogelijk. Wij beginnen deze maand met
het maken van de planning voor het
schooljaar 2022-2023. Even binnen lopen
voor een inschrijfformulier is nu helaas niet
toegestaan. U kunt ons inschrijfformulier
aanvragen door een e-mail te sturen naar
de.schakel@cpov.nl of te bellen naar school:
0318-511133. Wij zorgen dan dat u een
formulier thuis krijgt.
Heeft u vrienden, buren, bekenden die in
deze tijd denken dat een kennismakings-
gesprek en rondleiding door de school niet
mogelijk is? Vertel hen dat dit op afspraak en met inachtneming van de geldende corona regels
zeker wel mogelijk is. We maken graag tijd voor hen vrij.

Toetsen, rapporten en gesprekken groepen 1 t/m 7
Januari is de maand waarin de midden-toetsen van CITO worden afgenomen. Ook dit jaar. Ook al
hebben we te maken met extreem veel afwezige kinderen, gaat het reguliere geplande onderwijs
gewoon door. Uiteraard doen we ons best om alle kinderen alle toetsen te laten maken voordat het
rapport meegaat op 18 februari, maar of dat gaat lukken?
Hoe de gesprekken in de week van 21 februari eruit gaan zien, kunnen we op dit moment nog niet
met zekerheid zeggen. Volgens de planning zouden dit driehoeksgesprekken zijn met ouder én
kind op school, maar het zouden zomaar weer online gesprekken kunnen worden. Houdt u
alstublieft rekening met beide mogelijkheden. Zodra we zekerheid hebben, informeren wij u verder.

VO-adviesgesprekken groep 8
Eenzelfde onzekerheid geldt voor de VO-gesprekken op 14, 16 en 17 februari. Onze voorkeur gaat
uit naar gesprekken op school, maar we wachten de nieuwe richtlijnen en protocollen van RIVM en
PO-raad af. Ook hier dus: wordt vervolgd, u hoort zo snel mogelijk van ons.

Excursies
Het bezoek van groep 6 aan het Fablab kon 20 januari helaas niet doorgaan. Er is een nieuwe
afspraak gemaakt voor 29 maart.
De geplande excursies van groep 4 (1 febr. kasteel Amerongen), groep 5 (10 febr. Fablab) zijn ook
uitgesteld. Naar een nieuwe datum wordt nog gezocht. Of de technieklessen van groep 8 (18 febr.
Het Perron) door kunnen gaan is nog onzeker. Middels Parro zullen de leerkrachten u tijdig
informeren.

Goede doelen
Zoals u in het vorige Schakelaartje heeft kunnen lezen,
hebben de  groepen 4 en 6 hun best gedaan om geld te
verdienen voor onze adoptiekinderen. De  kinderen van
groep 4 klusten  €96,40 bij elkaar. De lege flessen van
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groep 6 brachten €126,60. Iedereen heel erg bedankt voor zijn/haar bijdrage.
Schakelafspraken.
Samen met de kinderen hebben wij de Schakelafspraken opgesteld. Om de afspraken levend te
houden, stellen wij elke maand één of twee afspraken centraal. Deze maand is dat de afspraak:

➢ Als er ruzie is, proberen we het eerst zelf uit te praten.
Lukt dit niet, dan gaan we naar de juf of meester.

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. Voor de kinderen in groep 1 en 2 hebben we de afspraken in
makkelijker vorm gegoten. Voor hen is de afspraak van februari:

➢ Even praten na een ruzie is fijn, dan kunnen we weer vrienden zijn.

KWINK
Wij werken met KWINK. Leuke lessen sociaal
emotionele ontwikkeling, waarin de kinderen
praktische tips krijgen om met elkaar en
zichzelf om te gaan. Bij uitstek lessen
waarvan de leerstof in het leven van alledag
terugkomt. Het is goed om daar thuis nog
eens op terug te komen. U vindt het Kwink
magazine op
www.kwinkopschool.nl/kwinkmagazine.

Nieuw logo.
Vanaf 1 januari hebben wij ons nieuwe logo in gebruik genomen. Alle 13
scholen van de CPOV hebben een nieuw logo gekregen in deze CPOV
stijl. Net als bij het oude logo, herkent u het Schakel teken. Dit kunstwerk
neemt vanaf het beginjaar van De Schakel een prominente plaats in op het
plein. De kunstenaar, Joop Haffmans, heeft willen verbeelden hoe de
knielende mens in een beloftevolle schakeling met God is verbonden.
Vanuit het geloof in Hem en in deze schakeling willen wij ons werk doen.
(Zie onze visie die in de schoolgids staat omschreven)
Er is nog een versie van het logo in de maak waar ook onze slogan: ‘Waar
elke schakel schittert’ aan toegevoegd is. Ook zullen de naamborden die
op en rond de school hangen worden voorzien van het nieuwe logo.
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Gevonden voorwerpen
Gymschoenen, tassen, bakjes, handschoenen en sjaals, de mand puilt uit. Bent u/jij iets kwijt?
Neem een een kijkje in de mand. Hij staat achter het podium tegenover de personeelskamer.
Fietsensleutel, armbandje of bedeltje kwijt? Bij meester Rob liggen de kleine waardevolle spullen,
die gevonden worden.

Afscheid juf Erika
Op 20 januari heeft groep 4 met een gezellige middag afscheid genomen van juf Erika.
Er werd een speciale juf Erika-editie van het ren-je-rot-spel gespeeld en natuurlijk een mooi
cadeaus en tekeningen gegeven.
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