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Beste ouder/ verzorger, bij deze Nieuwsbrief 8. In deze Nieuwsbrief vertellen wij u
iets over onze plannen voor de komende jaren. In elke volgende Nieuwsbrief willen wij u
meenemen op de weg die wij als team zijn ingeslagen. We hopen dat u met ons meeloopt!

Nationaal schoolontbijt
Afgelopen donderdag begonnen wij de dag met een ontbijtje in de klas. Wat werd er
heerlijk gesmuld van al het lekkers! Er was maar weinig over, maar de restanten hebben
ook nog een goede bestemming gekregen: de Voedselbank.

Hier ziet u enkele leerlingen uit groep 1b/ 2b. Sommige leerlingen hadden beleg
meegebracht (o.a. vanwege allergieën), maar die werden met elkaar gedeeld. Zo werd de
maaltijd een moment waarop we ons met elkaar verbonden wisten.
We danken de Ouderraad en bakkerij Schreuder voor de sponsoring en medewerking.

Een plan voor De Schakel
Elke 4 jaar maken wij een Schoolplan waarin wij beschrijven waar wij naar op weg zijn,
en wat wij doen om die doelen te behalen. Als nieuwkomer was ik benieuwd naar de
dromen van mijn collega’s. Ik heb met 26 medewerkers een gesprek gehad en vroeg hun
waar zij trots op zijn, waar zij van balen en waar zij van dromen. Ik heb deze
gesprekken geanalyseerd en verwerkt tot een typering van De Schakel. Op de studiedag
van 19 oktober heb ik de collega’s gevraagd of zij zich herkennen in de beschrijving. We
keken vervolgens naar wat er in de Schoolgids staat. Daar staat vooral heel veel . We
hebben geprobeerd een ordening aan te brengen. Wat is ons vertrekpunt, waar willen
we naar toe? Wat gaan we dan doen en ook wat gaan we dan niet doen? De missie is ons
vertrekpunt, de reden waarom we er zijn. In elke volgende Nieuwsbrief willen wij u
meenemen in onze plannen. In Nieuwsbrief 9 delen we onze kernwaarden met u. Wat
zijn onze diepste overtuigingen? Waar geloven we in? In latere Nieuwsbrieven delen
wij met u wat onze visie is. Waar dromen wij van? Wat willen wij binnen 4 jaar
realiseren? We hebben op de studiedag wat stippen op de horizon gezet en nu is onze
uitdaging om de weg er naar toe te doordenken. Dat doen we graag samen met u.

Missie voor De Schakel
Een missie geeft een beeld van wat een organisatie wil zijn. De missie is gericht op de
wijze waarop we naar ouders, medewerkers en leerlingen kijken en ook naar de omgeving
van de school. Onze missie luidt:
“Wij geloven dat ieder mens geschapen is naar het beeld van God.
De kern van dit beeld is dat een mens pas een heel mens is als
deze in liefdevolle relaties staat tot de ander, het andere en die
Ander. Deze mensvisie is richtinggevend voor de inrichting van
ons onderwijs, omdat wij geloven dat kinderen vanuit deze aanpak
ervaren dat ze welkom zijn op deze aarde, van waarde zijn,
competent zijn en goed genoeg.”
Onze identiteit kent 3 componenten: een levensbeschouwelijke -, een didactische – en
een pedagogische identiteit:
1.

Pedagogische identiteit
Wij streven er naar om het kind zichzelf te laten herkennen in de kring van
een veilige groep. We letten dan ook scherp op de ontwikkeling van het
individuele kind. We betrekken elk kind gaandeweg bij de eigen ontwikkeling.

2.

Didactische identiteit
We streven in ons onderwijs naar de ontwikkeling van de hele persoon: hoofd,
hart en handen. In dat persoonsvormende kader hechten wij veel waarde aan
de vakken rekenen, taal, spelling en lezen, omdat deze de basis zijn voor al
het verdere leren. Wij sluiten aan bij de leerbehoeften van het kind en
werken volgens een instructiemodel dat structuur biedt, maar ook ruimte voor
interactie en differentiatie.

3.

Levensbeschouwelijke identiteit
Wij geven onze activiteiten richting vanuit onze inspiratiebron: de Bijbel. Het
stempelt onze omgang met elkaar, ouders, de anderen en de wereld. Wij leren
de kinderen naar elkaar te luisteren, met elkaar te overleggen en voor elkaar
te zorgen.
Wij dragen ons geloof over op de volgende generatie. In een multiculturele
samenleving zoeken wij daarbij naar maximale eigenheid én maximale
solidariteit.

Onze motto is: ‘Jij bent een belangrijke schakel’.
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Datum Tijdstip
13
20.00-22.00
14
19.30-21.30
15/16 08.30-15.15
16
08.30-12.00
16
14.45-15.15
19
08.30-15.15
19
08.30-15.15
20
11.00-13.30
23
08.30-12.00
27
08.30-15.15
28
08.30-12.30
29
15.00-15.15

Activiteit
Plaats
Ouderraadsvergadering
S1
Medezeggenschapsraad
S1
Meester Ruud afwezig (tweedaagse directie)
Juf Marloes B vervangt juf Herma
Lootjes trekken Sinterklaasviering
Meester Ruud vervangt meester Theo
Juf Marloes B vervangt Lydia
Raad van Toezicht op bezoek
S2
Juf Elles vervangt juf Crista
Meester Aart werkt voor meester Michiel
Studiedag, de leerlingen zijn vrij
Schoen zetten voor Sinterklaas

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