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Agenda:
maart
2 Juf Els jarig
3 Juf Lenny jarig
6 Juf Marieke  en conciërge meester Luuk jarig
7 Eerste schooldag na de voorjaarsvakantie

Excursie groepen 7 en 8
VO-gesprekken

8 VO-gesprekken
9 Inloop kleuters
10 Schoolontwikkelingsvergadering

VO-gesprekken
11 Inloop kleuters
16 Excursie groep 4

Boomplantdag
22 Excursie groep 3
27 Juf Winett jarig
28 Start muziekweek
29 Theoretisch verkeersexamen groep 7

Excursie groepen 5, 6 en 8
30 Excursie groepen 6 en 7
31 Juf Lisanne jarig

Schoolontwikkelingsvergadering

Bijbelse Geschiedenis:
‘Open je ogen’ is het thema van deze periode. Als we de Bijbelverhalen
lezen, kijken we onze ogen uit. We zien Jezus over het water lopen, we
zien hoe Hij zieke mensen geneest. Hoe Hij brood deelt met duizenden
mensen en hoe Hij de kleinste vooropstelt. Zo gaan we vol indrukken
en beelden op weg naar Pasen. We horen dat Jezus sterft aan het
kruis: een donkere dag, waarop je misschien liever je ogen dicht zou
doen om niet te zien wat er gebeurt. Maar met Pasen vieren we dat
God altijd weer roept: ‘Open je ogen!’ Er is een nieuw begin.

7 t/m 11 maart
Jezus loopt over het water, Marcus 6:45-52
Zieke mensen worden beter, Marcus 6:53-56
De buitenlandse vrouw, Marcus 7:24-30

14 t/m 18 maart
De genezing van een doofstomme, Marcus 7:31-37
Genoeg voor iedereen, Marcus 8:1-10
De blinde in Betsaïda, Marcus 8:22-26
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21 t/m 25 maart
Jezus vertelt over zijn lijden, Marcus 8:27-9:1
De verheerlijking op de berg, Marcus 9:2-13
In paniek, Marcus 9:14-29

28 maart t/m
1 april

Jezus zegent de kinderen, Marcus 10:13-16
De rijke man, Marcus 10:17-27
Wie is het belangrijkst?, Marcus 10:35-45

Welkom
Na de voorjaarsvakantie komen Fiene Bruis en Henk Drost in de kring van groep 1/2a. Welkom beide
en heel veel (leer-)plezier bij ons op De Schakel.

Van de Medezeggenschapsraad (MR)
In januari is er weer een MR-vergadering geweest. Deze periode is redelijk rustig qua MR taken. We
hebben gesproken over het vergaderschema, het schoolondersteuningsplan (is goedgekeurd), de
formatie voor volgend jaar hebben we al even laten passeren en de NPO-gelden (extra geld voor het
repareren van leer- en ontwikkel achterstanden als gevolg van de Corona Pandemie). De notulen kunt
u binnenkort nalezen op de website van de Schakel.
Aan het eind van dit schooljaar zwaai ik (Frank Mentink) af en komt er dus ruimte voor een nieuw
MR-lid uit de oudergeleding. Dit is een mooie manier om samen met de personeelsgeleding mee te
kunnen denken over de Schakel! Meld u/je aan voor deze mooie en betekenisvolle taak!
Frank Mentink (lid O-MR en secretaris MR)

Versoepelingen Corona Maatregelen per 7 maart 2022
Ook het onderwijs mag afscheid nemen van een aantal Corona maatregelen. We zijn ontzettend blij dat
er eind komt aan de periode waarin we u letterlijk buiten de deur moesten houden en we u weer
welkom mogen heten in onze school.

Ouders en school:
- Ouders mogen de school weer in om iets te brengen, te halen, te vragen of te bekijken
- Ouders van kinderen uit de groepen 1 t/m 8 mogen weer op het plein
- Ouders van kinderen uit de groepen 1/2 mogen hun kind weer naar de klas brengen
- Ouders van kinderen uit de groepen 3 t/m 8 mogen weer ‘vrij’ op het schoolplein. De

leerkrachten nemen de kinderen na de bel vanaf het schoolplein mee naar binnen
- Gesprekken vinden weer fysiek plaats
- Inloopmomenten groep 1/2 mogen weer
- Zwaaimomenten komen te vervallen

Maatregelen
- Handen wassen en ventileren blijft
- Het dringend  advies mondkapjes te dragen

komt te vervallen
- Het dringend advies 2 x per week een zelftest

af te nemen voor leerlingen uit de groepen 6
t/m 8 blijft.
Zelftesten blijven door school verstrekt
worden.

- Groepsdoorbrekend werken mag weer.
- Een jarige mag weer de klassen rond en

traktaties hoeven niet langer voorverpakt te
zijn.

- Excursies mogen weer.
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Inloopmoment groepen 1/2
Op woensdag 9 en of vrijdag 11 maart mag een leerling uit groep 1/2 één (groot-)ouder/verzorger de
klas mee in nemen om een spelletje te doen, een boekje te lezen of gewoon iets te laten zien. Om 8.45
uur is tijd om afscheid te nemen, zodat de juf met de les kan beginnen.
In principe zijn de inloopmomenten elke eerste woensdag en vrijdag van de maand. De exacte data
vindt u terug in de agenda van ‘t Schakelaartje en de jaarplanning.

Adviesgesprekken groep 8
Op 7, 8 en 10 maart zullen ook de adviesgesprekken met betrekking tot het inschrijven van de
leerlingen van groep 8 op het voortgezet onderwijs gevoerd worden. Juf Liza en juf Katja zullen fysiek
met ouders en kinderen om tafel gaan. Leerlingen moeten voor 26 maart door ons zijn ingeschreven op
de school van hun keuze. Dit is ruim voor de Eindtoets Basisonderwijs, die op dinsdag 11 mei wordt
afgenomen. Op basis van de uitslag van deze eindtoets kunnen inschrijvingen alleen naar boven toe
worden bijgesteld.

Excursie
We mogen er weer op uit en dat is te zien in de kalender.
Groep 3 ging al naar de bouw (zie verslag elders in dit Schakelaartje). De groepen 7 en 8 gaan naar
het Rijksmuseum en krijgen daar de excursie: Proef de geschiedenis.
Er is voor de kinderen niets mooier dan met eigen ogen te kunnen zien waar onze geschiedenis over
gaat. Een bezoek aan het Rijksmuseum is eigenlijk al een feestje op zich, je raakt er niet uitgekeken.
Groep 4 duikt op 16 maart de geschiedenis in met een bezoek aan Kasteel Amerongen, waar zij meer
te weten komen over de keuken van mevrouw Visbach.
Op 22 maart  gaat groep 3 naar ‘t Fablab in het Cultuurhuis om daar bibberrobotjes te maken.
Op 29 maart brengt groep 6 een bezoek aan ‘t Fablab. Zij gaan met een kettingreactie aan de slag.
De laatste week van maart staat in aanloop naar de muziekweek bol van de muzikale activiteiten: body
percussie en djembe lessen worden gevolgd op de muziekschool. U ontvangt nadere informatie over
de muziekweek in het volgende Schakelaartje en via Parro.

Groep 3 op de bouw
Tegenover De Schakel wordt al een poos flink gebouwd aan nieuwe woningen. Wij zijn uitgenodigd om
een keer te komen kijken. Dat vonden we natuurlijk een goed plan. Nadat we gewerkt hebben over het
thema 'bouwen', gingen we dan echt een keer 'de Bouw ' op! Wat was dit leuk om van heel dichtbij te
zien. Bijvoorbeeld hoe het cement in de grote vrachtwagen door slangen heen naar de silo's wordt
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gepompt. En hoe de mannen aan het metselen waren. We mochten zelfs een kijkje nemen in de
bouwkeet!

Theoretisch verkeersexamen groep 7
Maandag 29 maart is het voor veel kinderen uit groep 7 een spannende dag. Zij hebben dan hun
eerste theorie examen. Nog niet geschikt voor het behalen van een rijbewijs, maar wel een bewijs van
hun onmisbare verkeerskennis om veilige verkeersdeelnemers te zijn. Succes allemaal.
Naast het theorie examen wordt in Veenendaal ook het praktijk examen afgenomen. Voor de kinderen
van onze groep 7 zal dit plaatsvinden op maandag 11 april.

Schoolvoetbal
Joepie we mogen weer! Op 14 maart start het schoolvoetbaltoernooi met de finale op Koningsdag.
De jongens waren zo enthousiast dat zich te veel jongens voor het Schakelteam hebben aangemeld.
Omdat de jongens uit groep 7 volgend jaar nog een kans hebben om mee te kunnen doen, is er bij hen
geloot. Noah en Roan Vink zijn de gelukkigen die dit jaar ons team al mogen versterken.
Het aantal meisjes dat zich heeft aangemeld is krap, maar met ieders medewerking is het toch gelukt
een team samen te stellen. Fijn, want vanwege de poule-indeling konden we niet ineens een team
terugtrekken.
Op https://schoolvoetbalveenendaal.nl/# vindt u het speelschema en de standen. Onze jongens zijn
ingedeeld in poule C, de meiden in poule B. Komt u ze aanmoedigen?

School en sport
De groepen 3 t/m 6 gaan op dinsdag 8, 15 en 22 tennissen tijdens de gymles. Deze tennislessen
worden verzorgd door Paula Groven van TVVW.

Week van de Lentekriebels
In de week 14 t/m 18 maart is het “De week van de
Lentekriebels”. In alle groepen zal er meer of mindere mate
aandacht besteed worden aan seksuele ontwikkeling en relaties.
De inhoud en wijze waarop zaken aan de orde komen zijn
passend bij leeftijd en eigen ontwikkelingsfase van het kind en
onze identiteit. We hopen mede door deze lessen kinderen iets
mee te geven waardoor zij met respect voor anderen en andere
meningen, kunnen staan voor zichzelf en hun eigen mening.

4

https://schoolvoetbalveenendaal.nl/#


16 maart: Boomplantdag
Vanuit de Nederlandse Tafelronde zijn we uitgenodigd om mee te doen met de internationale actie ‘Plant a tree’.
Wij krijgen daarbij een boom aangeboden, die we een mooi plekje mogen geven op ons plein. Wij nemen de
uitnodiging graag aan. Onze groepen 1/2 a en 1/2b adopteren de boom die we krijgen. In de week na de
voorjaarsvakantie zullen de leerkrachten van deze groepen lessen verzorgen over bomen, vergroening en
duurzaamheid. De boom zelf, een Haagbeuk (Carpinus Betulus) zal geplant worden op ‘boomfeestdag’,
woensdag 16 maart. Het belooft een feestelijke ochtend te worden. Meer informatie is te vinden op Plant a Tree -
Round Table The Netherlands

Schakelafspraken
Samen met de kinderen hebben wij de Schakelafspraken opgesteld. De afspraak die we deze maand
centraal stellen is voor de groepen 3 t/m 8:
➢ We behandelen een ander zoals we zelf ook behandeld willen worden.

En voor groep 1 en 2:
➢ Geef elkaar complimentjes en wees aardig. Dat vinden we allemaal fijn!
Naast de schakelafspraken zijn er de KWINKEN van de week uit onze methode Kwink voor sociaal
emotionele ontwikkeling.

Ouders / verzorger(s) met onderwijsbevoegdheid?
Zoals u weet is het steeds moeilijker om nieuwe leerkrachten en invallers te vinden. Heeft u een
onderwijsbevoegdheid en overweegt u een (her-) intrede in het basisonderwijs? Heeft u een totaal
andere baan, maar durft u het roer radicaal om te gooien en te kiezen voor het basisonderwijs? Er zijn
diverse mogelijkheden voor een zij-instroomtraject. Al een andere baan, maar ook een
onderwijsbevoegdheid en zin om nu en dan een dagje in te vallen? Belangstelling? Mailt u eens
vrijblijvend naar de.schakel@cpov.nl of belt u naar onze school: tel. 511133. Maak een afspraak met
een van de leden van het managementteam: Gea van Veenendaal of Rob Meinster. Zij kunnen u meer
vertellen over de mogelijkheden.

Dit Schakelaartje wordt ook op onze website geplaatst. Kijk op www.schakelveenendaal.nl
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