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Beste ouder/ verzorger, omdat het volgende week herfstvakantie is, komt de
Nieuwsbrief een week eerder uit. Onderaan de Nieuwsbrief treft u een flyer van het
Apostolisch Genootschap over een 4-tal gratis ontmoetingen over waardevol opvoeden,
te beginnen morgenavond.

Opvoeden tot zelfstandigheid

Dagblad Trouw hield nog niet zo lang geleden een Opvoedonderzoek. Vergeleken met de
tijd waarin ikzelf opgroeide is de focus nogal verschoven. Tot de jaren ‘60 wilden
ouders vooral een braaf, ijverig, gehoorzaam, beheerst, bescheiden en inschikkelijk
kind. Nu noemen ouders als opvoed-idealen: eerlijk, zelfstandig, kritisch en zelfbewust.
U heeft uw kind voor een part van de opvoeding uitbesteed aan school. Opvoeden tot
zelfstandigheid rekenen wij nadrukkelijk tot een onderdeel van die opvoeding. Helaas
‘meet’ Cito het niet, maar zaken als zelfstandigheid, doorzettingsvermogen,
concentratie en werkhouding zijn minstens net zo belangrijk als voorspeller van succes
in het Voortgezet Onderwijs, als het cijfertje dat uit de Centrale Eindtoets rolt.

Zelfstandig in de school

Onze leerlingen moeten een grote mate van zelfstandigheid en onafhankelijkheid
hebben bij de overstap naar het Voortgezet Onderwijs. Maar wij trainen deze
vaardigheid al vanaf groep 1.
Na de herfstvakantie gaan wij weer een stapje zetten en daarvoor hebben we uw
medewerking nodig. De kinderen van groep 5 en hoger weten al niet beter, maar nu
vragen wij ook van de kinderen van groep 4 om zelfstandig in de school te komen.
Ouders, wilt u bij het hek afscheid nemen? Het is noodzakelijk dat kinderen leren om
voor zichzelf op te komen. Dat hoeven ze niet in één keer te kunnen; de leerkrachten
zijn altijd aanwezig om te helpen als er toch iets fout loopt. Daarvoor is er van 08.1508.30 uur en van 13.00-13.15 uur pleinwacht aanwezig.

Ook voor de andere kinderen van Schakel 2 gaan we na de herfstvakantie de teugel
aantrekken. Er gaan te veel leerlingen net voor schooltijd nog even een bal halen uit de
klas, hun huiswerk op het tafeltje leggen, snel naar de wc, etc. Dit zorgt voor een
onrustige start van de lessen. Daarom gaan we erop toezien dat de schooldeuren tot de
eerste bel dicht blijven.
Let op: dit zijn geen verkapte maatregelen om u als ouder uit de school te weren!
Integendeel, wij hechten grote waarde aan korte lijntjes. Na schooltijd bent u dan ook
van harte welkom bij de leerkracht om zaken over uw kind met hem of haar af te
stemmen.

Verkiezing medezeggenschapsraad

Vorige week heeft Johan van Gelder, vader van Iris uit groep 5a, kenbaar gemaakt dat
hij zijn functie als medezeggenschapsraadlid neerlegt, omdat hij deze taak niet meer
kan combineren met zijn drukke werkzaamheden. Dat betekent dat de MR op zoek is
naar 2 ouders om de oudergeleding op sterkte te krijgen. Gisteren is de online-poll
gesloten waarbij u kon stemmen op drie kandidaten voor de MRO. De MR verlengt de
periode tot 22 oktober. De 2 ouders met de meeste stemmen zullen toetreden tot de
MRO.
Door op deze link: https://aka.ms/VerkiezingMR te klikken komt u op de online poll, waar u
een keus kunt maken voor één ouder.

Project ‘Kom er bij!’

Op 12 oktober hielden wij de finale van de voorleeswedstrijd van S2. Het niveau van de
8 finalisten was hoog en de jury had er een hele kluif aan om winnaars aan te wijzen.

Voortgang Brede School

Meester Gert Jan gaat stoppen als brede schoolcoördinator, vakleerkracht gym en
leerkracht groep 8. Dat vinden wij natuurlijk jammer, maar goed is het om u te melden
dat hij volop meedenkt over doorgang van activiteiten. In dit stukje praten wij u bij
over de Brede School.
Ten eerste komt er per januari een nieuwe combinatiefunctionaris in Stadsdennen.
Deze gaat de Brede School én de gymlessen in de wijk overnemen. De
sollicitatieprocedure wordt direct na de herfstvakantie gestart. Als er bekend is wie
zijn opvolger is, zal meester Gert Jan met hem of haar én de vrijwilligers een borrel/
overdracht beleggen, zodat er duidelijkheid komt voor de vrijwilligers. Concreet
betekent dit dat de maanden november en december gebruikt worden om alles op te
tuigen voor een nieuw blok Brede Schoolactiviteiten, dat 1 januari de lucht in gaat.

Operatie Tas/ Schoenendoos

In de hal van Schakel 1 verzamelen we alle tassen en dozen tot 5 november. De eerste
6 dozen staan er, maar ze staan daar wel erg zielig in die grote ruimte. Helpt u ons?!
Heeft u geen lege schoenendoos staan? Op beide locaties kunt u een lege – meenemen
om thuis te vullen. Alvast dank voor uw steun voor de kinderen in Servië.
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Datum Tijdstip
17
18.00-20.00
19
08.30-15.15
22
08.30
29
09.00
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15.15

Agenda oktober

Activiteit
Plaats
Kijkavond
S1 en S2
Studiedag leerkrachten, leerlingen zijn vrij
Begin Herfstvakantie
Start luizencontroles
Nieuwsbrief 5

Met vriendelijke groet, namens de collega’s, Ruud Vogel, directeur

May I never forget,
on my best day,
that I need God
as desperately as I
did on my worst day.
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