
TERUGBLIK
De eerste 6 weken zitten er bijna op.
Wat is er al veel gebeurd: zieke juffen, inval-
juffen, informatieavonden, Lampegieters-
feest, een studiedag en heel veel mooie
leerzame lessen en momenten.
Dankzij ieders positieve inzet hebben we
een goede start kunnen maken.

Herfst !

N I E U W S B R I E F
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 KIVA studiedag
KiVa staat voor Kiusaamista Vastustava wat
Fins is voor 'tegen pesten'. KiVa betekent
'fijn/leuk'. Met behulp van KiVa willen we op
een positieve leuke en fijne manier ervoor
zorgen dat voor pestgedrag geen plaats
meer is. Uit wetenenschappelijk onderzoek
(Universiteit van Groningen) is gebleken dat
de KiVa-manier echt werkt.
Naast de nodige theorie hebben we tijdens
de studiedag ook kennis gemaakt met een
aantal werkvormen van KiVa. Genoeg
kennis om van start te gaan.
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AGENDA
 

oktober
  4    dierendag
  5    inloop groepen 1/2
  5    start kinderboekenweek
  5    dag van de leraar
  7    inloop groepen 1/2
  7    blauwe map mee
12    schoolontwikkelingsvergadering
13    contactmoment blauwe map 
13    Praat-mee-avond MR 
14    afsluiting kinderboekenweek 
18    contactmoment blauwe map

24 t/m 28    herfstvakantie
31     excursie groep 5

november
2, 4, 8, 10 en 21 open lessen

 

WELKOM
Noah Joosten wordt 12 oktober 4 jaar. Alvast
gefeliciteerd met deze mijlpaal. Fijn dat je nu
ook in de kring van juf Meta en Els komt. We
wensen je een hele fijne tijd bij ons op De
Schakel.

BIJBELROOSTER
Deze maand gaan we verder met de verhalen
over Mozes, Aäron en het volk Egypte. 
Met God als reisgids gaan zij op weg naar het
onbekende beloofde land.
Ook wij weten niet wat we op onze (levens-)weg
tegen komen, maar mogen  erop vertrouwen dat
God ook onze Leidsman wil zijn.

3-7 oktober
De doortocht door de zee, Exodus 14:9-31
Het lied van Mozes, Exodus 15:1-18
Het bittere water, Exodus 15:22-26

10-14 oktober
Brood uit de hemel, Exodus 16:11-24
Water uit de rots, Exodus 17:1-7
Het bezoek van Jetro, Exodus 18

17-21 oktober
De Heer verschijnt op de Sinai, Exodus 19
De tien geboden, Exodus 20:1-17
Twee stenen tafelen, Exodus 20:18-21 + 31:18

31 okt - 4 nov
Het gouden kalf, Exodus 32:1-6
Mozes komt terug, Exodus 32:7-20
Nieuwe stenen tafelen, Exodus 34

Herfstvakantie
maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober 2022
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EVEN
VOORSTELLEN

 

Lonneke Douma, 33 jaar oud. Sinds de start
van dit jaar werk ik in groep 1/2b op maandag
en dinsdag. In deze groep vervang ik juf Esther
tijdens haar zwangerschapsverlof.
Hiervoor heb ik jaren op een school gewerkt in
Utrecht. Wij zijn vorig jaar verhuisd naar
Veenendaal en daarom ben ik op de Schakel
komen werken, lekker wat dichterbij huis! Ik ben
hier warm welkom geheten door de collega’s en
heb er al een paar weken erop zitten. Leuk om
juf te zijn van deze groep kinderen! 
Ik ben getrouwd met Jeroen en moeder van 2
kids; Janne (4 jaar) en Pepijn (2 jaar). Op mijn
vrije dagen geniet ik er van om met hun thuis te
zijn en gezellige dingen te ondernemen.
Daarnaast houd ik van muziek, een concert
bezoeken en vind ik het heerlijk om in ons huis
bezig te zijn. Ik blijf bezig met nieuwe kleurtjes
op muren verven en behangetjes te plakken 😉.
Wat ik na de kerstvakantie ga doen qua werk is
nog niet duidelijk. Maar tot die tijd zal ik hier
rondlopen. Wellicht tot ziens! 

Aty Brouwer, Ik werk sinds 1980 in het
onderwijs. Vanaf die tijd, heb ik op diverse
basisscholen in Ede en omgeving mogen
werken. Ik was er leerkracht, heb in alle groepen
les gegeven, maar ik heb ook negen jaar lang
studenten mogen begeleiden, die tijdens hun
studie stageliepen binnen een basisschool.
Nadat ik mijn diploma voor remedial teacher
had gehaald, heb ik ook kinderen geholpen, die
het maar niet lukt, om rekenen, spelling, taal,
en/of schrijven goed onder de knie te krijgen,
zodat ze daarna weer met hun eigen groep
konden meedoen.
Ik ben getrouwd, woon in Ede en heb twee
kinderen. Samen met Vivian Joppe sta ik dit
schooljaar in groep 4; ik werk op maandag, en
Vivian is er de andere dagen van de week.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te lezen, te
koken, en de mooie Klompenpaden te lopen die
hier zoveel op de Veluwe te vinden zijn. Ook heb
ik samen met mijn man al veel mooie, verre
reizen mogen maken.
Ik doe mijn werk met veel plezier, elke dag is
weer anders. Ik heb al met veel ouders kennis
mogen maken op de oudercontactavond. Mocht
u vragen/opmerkingen hebben, dan kunt u
altijd even binnenlopen om een gesprek te
plannen.

Henrieke Bel, Sinds het begin van dit schooljaar
mag ik, Henrieke Bel, de leerkracht zijn van groep
5 op woensdag, donderdag en vrijdag op de
leukste school van Veenendaal.
Samen met mijn partner woon ik in Elst (Utr.).
In het weekend vangen we regelmatig kinderen
op, zodat zij en hun ouders even tot rust kunnen
komen.
In mijn vrije tijd sport ik graag: hardlopen,
(race)fietsen en zwemmen. Verder houd ik van
lezen en ben ik het liefst buiten te vinden in de
tuin of lekker aan het wandelen in het bos.
Heeft u vragen? Loop gerust binnen!

Lobke Koenen, Ik woon Veenendaal. In mijn
vrije tijd ben ik vaak actief bezig met wandelen,
boksen, fitness en af en toe neem ik nog een
duik in het zwembad om baantjes te zwemmen.
Daarnaast vind ik het heerlijk om leuke dingen te
doen met vriendinnen en om boeken te lezen.  
Ik vind het belangrijk om ieder kind goed te leren
kennen om zo aan te sluiten bij wat een kind
nodig heeft. Het werken met kinderen, de
dynamiek van een schooldag en het bieden van
passend onderwijs spreekt mij aan. Daarnaast
vind ik een goede sfeer in de klas belangrijk,
zodat kinderen met plezier naar school kunnen
gaan.  Dit schooljaar sta ik op woensdag,
donderdag en vrijdag voor groep 6. 
Ik ben te bereiken op dit mailadres:
lobke.koenen@schakelveenendaal.nl

Door een technisch probleem konden geen foto's aan
de stukjes toegevoegd worden. Het 'smoelenboek'
houdt u tegoed.

mailto:lobke.koenen@schakelveenendaal.nl


GOEDE DOELEN
Heeft u al kinderpostzegels gekocht? De
leerlingen van groep 7 verkopen ze zodat
Kinderpostzegels met de opbrengst extra steun
kan geven aan kinderen die dat nodig hebben.
Dit doen zij in en buiten Nederland met hun
partners via projecten gericht op pleegzorg,
onderwijs en veerkracht. Waar nodig start
Kinderpostzegels een eigen project.
Als afsluiting van de kinderboekenweek
organiseren de groepen 1/2 een boekenmarkt
voor de hele school inclusief kinderen en ouders
van Kwink.
De opbrengst hiervan is voor een goed doel.
Welk doel en meer informatie ontvangt  u
binnenkort.

Gi-Ga-Groen is het thema van de kinder-
boekenweek 2022. Lezen tot je er groen van
ziet? Nee, lezen in het groen, over groen dat
gaan we zeker doen. Klaar voor een groene
start?

KINDERBOEKEN
WEEK

KINDERBOEKEN
Boekhandel Bruna organiseert weer de
succesvolle actie "Sparen voor je schoolbieb!"
Een mooie manier om de schoolbieb gratis aan
te vullen.
Koop tijdens de kinderboekenweek een
kinderboek bij  een Bruna-winkel. Lever de
kassabon in bij de de juf. School verzamelt alle
kassabonnen en levert deze na afloop van de
kinderboekenweek in bij Bruna. Voor 20% van
het totaalbedrag van de bonnen mag de school
nieuwe kinderboeken uitzoeken.
Hoe meer bonnen, hoe meer boeken en
iedereen kan meesparen . Hoe leuk is dat!

REGEL(S) VAN DE
MAAND

We helpen elkaar.
We zijn allemaal anders.
We houden rekening met elkaar en
hebben respect voor elkaar.

Help elkaar een handje.

In oktober staan voor de bovenbouw centraal:

In de onderbouw is dat:

SCHOOLGIDS
De schoolgids is aangepast aan de
actualiteit. In de schoolgids vindt u
informatie over het reilen en zeilen op De
Schakel. Veel praktische zaken staan erin
beschreven, denk daarbij aanzaken als : 
 schooltijden,  vakantierooster, handelswijze
bij ziekmelden of verlofaanvragen. Zodra de
MR de schoolgids heeft goedgekeurd, komt
deze per e-mail naar u toe. Doorlezen en
bewaren beraden we  van harte aan.
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DRAAIBOEK
COVID-19

Alle scholen zijn verplicht een draaiboek Covid-19
te hebben. In dit draaiboek moeten scholen vier
scenario's uitwerken, zodat de school voorbereid
is op een eventuele opleving van het coronavirus
de komende maanden. De door de overheid,
RIVM en GGD gestelde eisen zijn leidend geweest
bij het opstellen van dit document.
Op dit moment ligt het document voor
goedkeuring bij de MR.

AED 
Bij de hoofdingang hangt een AED in de
school. Een AED is een automatische
Externe Defibrilator: een draagbaar
apparaat dat het hartritme kan herstellen
bij een hartstilstand. Onze
bedrijfshulpverleners (BHV-ers) weten hoe
dit apparaat werkt.
Laten we hopen dat  de AED ongebruikt
blijft.

GYM op vrijdag
In het gymrooster van meester Bobby was een
fout geslopen. Hij moest op hetzelfde moment
lesgeven aan onze groepen 5 en 6 aan de
Langelaar en aan 2 groepen van De
Grondtoon in Sporthal West.
Een (tijdelijke) oplossing voor dit probleem is
er gekomen doordat onze groep 7 met juf
Gerina om de andere week een blokuur gymt
in Sporthal West, zodat meester Bobby 's
middags les kan geven aan de groepen van De
Grondtoon. 'Gaaf zo'n grote zaal!'

OPEN LESSEN
Op 2, 4, 8, 10 en 21 november zijn  er weer de
open lessen. De open lessen geven u een kijkje
in de klas. Ze zijn bedoeld voor ouders
/verzorgers. Broertjes en zusjes kunnen niet
mee, omdat zij, hoe lief ze ook zijn, voor onrust
bij de leerlingen zorgen. 
Met behulp van Parro krijgt u later deze maand
de mogelijkheid om in te tekenen.
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VRIJWILLIGE
BIJDRAGE

Ieder jaar vragen we aan  ouders/verzorgers
een vrijwillige ouderbijdrage. De bijdrage
bedraagt voor alle CPOV-scholen € 25,- per kind.
Van deze bijdrage bekostigen wij zaken
waarvoor geen geld wordt ontvangen vanuit de
overheid, o.a. het Sinterklaasfeest, kerstviering,
paasviering en kinderboekenweek.
De bijdrage is vrijwillig en we realiseren ons dat
niet iedereen dit bedrag zomaar kan missen.
Wanneer u de bijdrage niet kunt of wenst te
voldoen, geeft u dit dan in vertrouwen door aan
de directeur. Een e-mail is al genoeg. Meer
overmaken dan de gevraagde €25,- mag
uiteraard ook. 

VACATURES
Lid Raad van Toezicht

Oproepkracht lunchteam

OPR Samenwerkingsverband
Zie bijgevoegde flyer van het Samen
WerkingsVerband.

De Raad van Toezicht van de Stichting CPOV is
op zoek naar nieuwe leden.
De Raad van Toezicht houdt een vinger aan de
pols of de wet- en regelgeving vanuit de over-
heid op een goede manier wordt uitgevoerd
door het bestuur en de medewerkers van
CPOV.

Wilt u geen vaste verplichting, maar wel in de
gelegenheid om af en toe een helpende hand te
bieden. Neemt u dan contact op met de
coördinator van het lunchteam Helma van
Roekel 06-22702242

   #praatmee-avond 13 oktober 2022
Deze week ontvingen alle ouders/verzorgers per
mail een uitnodiging om het continurooster en wat
daarmee samenhangt te evalueren. Want hoe
bevalt dat continurooster na twee jaar eigenlijk?
Voldoet het aan de verwachtingen? Hoe wordt de
lunchtijd en speeltijd ervaren?
Graag gaan we als ouders/verzorgers daarover
met elkaar in gesprek. De belangrijkste punten
zullen we naar het managementteam van school
terugkoppelen. Kom je ook meepraten op
donderdag 13 oktober a.s.?
Tot dan! #praatmee
Jeroen Verhaaf en Bertine Heikamp
oudergeleding medezeggenschapsraad  

VAN DE MR WAT ETEN WE
VANDAAG?

Met verbazing en enige zorg kijken we naar de
inhoud van sommige trommeltjes. Donuts,
croissants, chocoladereepjes zijn geen
uitzondering (meer). Allemaal heel erg lekker
natuurlijk, maar gezond en verstandig absoluut
niet. We  gaan  (nog) geen dingen verbieden,
maar doen wel een dringend beroep op u om
pauzehapje en lunch verantwoord en gezond
te houden met het oog op obesitas,
gezondheid, maar ook voor hen die dergelijke
versnaperingen niet kunnen betalen. l
Alvast bedankt voor uw medewerking!



Kom meepraten over: 
- het continurooster 
- lunchtijd en speeltijd 

- de rol daarbij van 
lunchteam en 
leerkrachten 

Welkom 
aan alle ouders/verzorgers op 
donderdag 13 oktober om 19.30 uur op de Schakel
We kijken uit naar je komst! 

 
Jeroen Verhaaf en Bertine Heikamp 
oudergeleding medezeggenschapsraad 
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