
NIEUW
SCHOOLJAAR
Kiezen op het kruispunt
Heer God, hier staan we dan
op een nieuw kruispunt in ons leven.
Elk nieuw schooljaar is een uitdaging
die vraagt om een nieuwe stap, een
nieuw begin.
U hebt ons uitgenodigd om op tocht te
gaan
en uw droom met de mensen waar te
maken:
ieder op zijn eigen plaats
en met zijn eigen mogelijkheden.

Wij bidden U om uw hulp
en bescherming op die tocht.
Neemt u ons bij de hand,
zodat we niet verloren lopen.
Plaats mensen op onze weg
bij wie we echte hartelijkheid mogen
vinden en mogen zij in ons echte
vrienden ontdekken.
Laat ons samen een groep vormen 
een schooljaar lang.

Zo bouwen we aan een toffe school
waar het goed werken, leren en spelen
is.

We zijn weer begonnen!

N I E U W S B R I E F
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Een nieuw schooljaar , nieuwe kansen en
mogelijkheden. En voor mij persoonlijk een
nieuwe uitdaging. 
Als juf heb ik al met velen van u mogen
samenwerken. Een direct en open contact
heb ik daarbij altijd erg belangrijk gevonden.
Dit geldt ook in mijn nieuwe rol en voor mijn
collega's.
In het belang van uw kind(eren) en de school
is het fijn als u vragen, zorgen en problemen
over schoolzaken met ons deelt. Schroom dus
niet, maar loop bij ons binnen.
Met elkaar: team, kinderen en u, willen we er
een tof en leerzaam schooljaar van maken.
Gea van Veenendaal
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september

  2    inloop groepen 1/2
  6    schoolontwikkelingsvergadering
  7    inloop groepen 1/2
14    informatieavond groepen 3 en 8
15    informatieavond groepen 1/2, 4, 5, 6 en 7
19    Lampegietersfeest
20    studiedag, alle kinderen vrij
26    schoolontwikkelingsvergadering
28    start verkoop kinderpostzegels

oktober
24 t/m 28    Herfstvakantie

 

 AGENDA

AGENDA

GEBOREN

WELKOM 
Voor Lisa en Yara was het maandag 22
augustus extra spannend, zij gingen die dag
voor het eerst echt naar de basisschool. Zij
hebben hun plekje gevonden in de kring bij
juf Lonneke en Martine. Ook voor Simcha en
Joël gaan naar groep 1/2b. Lize wordt
binnenkort 4 jaar. Haar stoel komt in de
kring van juf Meta en juf Els te staan.
In groep 4 heten we Dylann Willems
welkom. Van Aruba is hij naar Nederland
verhuist. Dat is flink wennen, want op de
internationale school daar, leerde je geen
Nederlands, maar Engels.

Naast deze kinderen heten we ook Lonneke
Douma (groep 1/2b), Aty Brouwer (groep 4),
Henrieke Bel (groep 5) en Lobke Koenen
(groep 6)  welkom.
In het volgende Schakelaartje stellen zij zich
aan u voor.

 personeel

Op 19 juli ontvingen wij onderstaand bericht:
"Hallo wereld!
Daar ben ik dan! Mijn naam is Kas en ik ben
de zoon van 2 hele trotse ouders.
Met mama en mij gaat het goed."
De trotse ouders van Kas zijn juf Esther en
haar man Sven., die we van harte feliciteren
met hun zoon. Heel veel geluk!

 MANAGEMENT
Een nieuwe (waarnemend) directeur betekent
ook een nieuw managementteam. 
Het MT bestaat nu uit:
Els Noort (coördinator onderbouw)
Gerina Lambers (coördinator bovenbouw)
Gea van Veenendaal (waarnemend directeur).
Vanuit haar functie als IB-er zal ook Marloes
Geerts regelmatig haar inbreng hebben



BIJBELROOSTER
In de groepen 1/2 worden wekelijks 2 à 3
bijbelverhalen vertelt  uit "De bijbel voor jou" van
J.H. Mulder- van Haeringen. De juffen hebben zelf
een rooster gemaakt, zodat alle verhalen uit deze
Bijbel in de twee kleuterjaren aan bod komen.
Vanaf groep 3 werken we met Kind op Maandag
(KOM) en gebruiken we het vertelrooster hiervan.
In 't Schakelaartje staat maandelijks het thema en
het rooster zodat u thuis weet waar we het op
school over hebben.  (zie hiernaast)

Soms gaan dingen niet zoals je wilt. Bijvoorbeeld
als iets niet lukt of bij nader inzien toch niet zo
leuk of makkelijk was als je dacht. Je zou dan het
liefst opnieuw willen beginnen. Alsof je een nieuw
wil vel zou kunnen pakken wat nog helemaal leeg
is. Een nieuw schooljaar kan zo'n moment zijn.
Nieuwe ronde, nieuwe kansen!
De Bijbel staat vol met verhalen over mensen die
een nieuwe start mogen maken. Niet op eigen
kracht, maar met hulp van anderen.
De komende weken worden de verhalen van het
volk Israël in Egypte verteld. Aan de hand van
Mozes en Aäron mogen zij het oude achter zich
laten en een nieuwe start maken. Dat gaat niet
vanzelf. 

5-9 september:
Slaven in Egypte, Exodus 1
Het biezen mandje, Exodus 2: 1-10
Mozes gaat weg, Exodus 2: 11-15

12-16 september:
Mozes wordt geroepen, Exodus 3: 1-14
Mozes wil niet, Exodus 3: 15 - 4:17
Mozes gaat terug naar Egypte, Exodus 4: 18-31

19-23 september:
Naar farao, Exodus 5:1-6;9
De staf van Mozes, Exodus 7;1-13
Bloed, kikkers en muggen, Exodus 7:14 - 8:15

26-30 september:
Farao blijft weigeren, Exodus 8:16 - 9:35
Het wordt donker, Exodus 10-11
De uittocht uit Egypte, Exodus 12:1-51

GOEDE DOELEN
Gedurende het schooljaar zullen er weer
verschillende acties georganiseerd worden vanuit
de groepen om geld in te zamelen voor onze
adoptiekinderen en/of projecten.
Groep 7 trapt af en gaat weer op pad om
Kinderpostzegels te verkopen. Zo proberen zij zo
veel mogelijk geld in te zamelen voor kinderen
die zó veel aan hun hoofd hebben dat zij
vastlopen op school.
De kinderpostzegelactie gaat dit jaar (bijna)
helemaal digitaal. De leerlingen verkopen
bijvoorbeeld met QR-codes. Maar ze gaan nog
wel de deuren langs. Helpt u mee?

REGEL(S) VAN DE
MAAND

We gaan positief met elkaar om en zijn
beleefd. 
Iedereen hoort erbij, we sluiten
niemand buiten.

Ik houd mijn mond als er niets aardigs
uit komt.

In september staan voor de bovenbouw centraal:

In de onderbouw is dat:

Zo stellen we elke maand een of enkele van de
Schakelregels centraal .
Binnen de groepen zijn afgelopen week
groepsregels en -afspraken met de kinderen
gemaakt.
Zo werken we met elkaar aan een toffe, fijne en
veilige school voor iedereen.

September 2022 jaargang 40, nr 1 1



Als we kijken naar de behaalde resultaten op de
Eindtoets Basisonderwijs  (Route 8) mogen we
best een beetje trots zijn. We scoren ruim boven
het landelijk gemiddelde. Als Schakel staan we
voor goed onderwijs, maar goed kan altijd beter.
Vandaar dat we jaarlijks kritisch naar ons zelf
kijken waar, wat  en hoe we ons onderwijs kunnen
verbeteren.
Voor 2022-2023 zijn de ontwikkelpunten:
- Lezen; de ingezette weg met LisT (Lezen is Top)
zetten we voort en breiden we uit.
- Sociaal emotionele ontwikkeling; De huidige
methode KWINK is goed, maar we denken dat het
beter kan. Vandaar dat we met KiVa aan de slag
gaan. Op dinsdag 20 september volgen we als
team de eerste starttraining. KiVa is een van
oorsprong Finse methode met bewezen positief
resultaat. Wilt u meer weten over KiVa op
https://www.kivaschool.nl/ kunt u meer informatie
vinden.
- Wereldoriëntatie; na enkele jaren van
uitproberen en verder kijken zijn we tot de
conclusie gekomen dat VIER keer Wijzer dé
manier is waarop wij kinderen willen helpen bij he
de wereld dichtbij en ver weg te ontdekken, hun
leergierigheid te prikkelen, hen te helpen zelf
zaken te onderzoeken en niet op de laatste plaats
hun kennis op het gebied van aardrijkskunde,
geschiedenis en natuur te vergroten. Marco
Bastmeijer zal ons weer begeleiden bij de
uitvoering (https://www.vierkeerwijzer.nl/)

 - Rekenen; De groepen 3, 4 en 5 hebben al
een jaar met Wereld in Getallen versie 5
gewerkt. Dit jaar zal ook groep 6 met deze
methode gaan werken. Rekenen zal
regelmatig op onze agenda staan om met
en van elkaar te leren.
- Taal/spelling; op het programma staat
methode onderzoek, want onze huidige
methode is aan vervanging toe. 
- Rapportage; ons oude vertrouwde
rapport gaat plaats maken voor een
rapportfolio. Een combinatie van
leerlingenwerk en een digitaal rapport.
Afgelopen schooljaar hebben we voorwerk
gedaan. Dit schooljaar gaan we er mee
werken. Ter zijner tijd informeren we u
verder.

Overkoepelend aan al deze thema's staat
de manier waarop we les geven. Enkele
jaren geleden zijn we begonnen met de
invoering van EDI (Effectieve Directe
Instructie). Mede door Corona heeft de
doorontwikkeling daarvan een beetje stil
gelegen. 2022-2023 willen we ook daar een
doorstart mee maken.

 

ON(DER)WIJS 
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Wie is de juf van mijn kind, wat leert mijn kind
en hoe gaat dat tegenwoordig? Om dat te
ontdekken nodigen wij u van harte uit op
onze informatieavonden.
Ouders/verzorgers van kinderen in de
groepen 1/2, 4, 5 , 6 en 7 zijn op donderdag
15 september tussen 18.30 en 19.30 uur
welkom. Vergeet niet uw zoon/dochter mee
te nemen, want zij zijn uw gids.
Gezien het bijzondere karakter van de
groepen 3 en 8, doen zij niet mee aan deze
"open" informatieavond. Leerlingen met hun
ouders/verzorgers uit groep 8  worden  
 woensdag 14 september om 18.30 uur
verwacht in de grote hal. Ouders/verzorgers
van leerlingen uit groep 3 worden 14
september  om 19.45 uur verwacht.
Naast deze bijeenkomst ontvangt u per mail
een informatiebrief met ins en outs over het
reilen en zeilen in de groep van uw kind.

C0RONA
Huidige adviezen van het RIVM:
Naast de geldende isolatieregels bij een positieve
(zelf-)test willen wij nogmaals het belang
benadrukken van het naleven van de
basisadviezen. Zoals al vaker gecommuniceerd is
het belangrijk dat men zich ook nu nog aan de
basisadviezen houdt om de verspreiding van het
virus zo veel mogelijk tegen te gaan. De
basisadviezen die nog altijd gelden zijn hieronder
te zien.
Bij een positieve test in de groep of klas blijft het
van belang om leerlingen en hun ouders te
informeren. Dit zodat in bijzondere
omstandigheden, zoals een kwetsbare huisgenoot
met een verhoogd risico op een ernstig beloop,
maatwerk geleverd kan worden in samenspraak
met de GGD en eventueel de behandelaar van de
kwetsbare persoon. Daarnaast kunnen de
leerlingen en hun ouders de adviezen opvolgen
om kwetsbare personen t/m 10 dagen na laatste
contact te vermijden en scherp te letten op
klachten.

Concreet voor ons betekent dit:
- We blijven regelmatig verplicht handen wassen.
- We zijn terughoudend in het schudden van
handen.
- Voor vragen of een gesprek bent u weer welkom
in school.

 

INFORMATIE
KENNIS MAKEN
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