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Beste ouder/ verzorger, bij deze Nieuwsbrief 9. Met deze Nieuwsbrief maken wij een
start met de uitwerking van onze kernwoorden bij het schoolplan. Ook vindt u (via een
link) een verslag van het onderzoek naar de schoolkeuze van onze LIO-er Daniëlle
Stavorinus.

Combinatie functionaris
In de eerste GA! Harderwijk nieuwsbrief die 2 weken geleden werd verspreid, stond het
volgende bericht over de nieuwe combinatie functionaris:

Nieuwe collega!
Zie hier onze nieuwe aanwinst Tijmen van Steinvoorn.
Tijmen gaat aan het werk als coördinator Brede
School Stadsdennen en neemt het werk over van
coach Gert Jan, die ons gaat verlaten voor een
nieuwe uitdaging. Tijmen is super enthousiast, kletst
lekker van zich af en is een echte sportprofessional.
Wij wensen je heel veel succes met deze nieuwe job
en vinden het fantastisch dat jij ons GAat versterken.

Studiedagen
Morgen zijn alle leerlingen vrij in verband met een studiedag voor de leerkrachten. In
oktober hebben we ons gebogen over de vraag: ‘Doen we de goede dingen?‘ We hebben
de missie en visie herijkt. We gaan de uitwerking van deze dag met u delen in de
Nieuwsbrieven. Zie hiervoor het nieuws onder de kopjes een plan voor De Schakel en
Kernwaarde nr. 1: Liefde.
Morgen gaan we onder de leiding van een onderwijsdeskundige aan het werk over ons
onderwijs zelf. De dag krijgt als motto mee: ‘Mogen we weer toekomen aan ‘gewoon goed’
lesgeven?’ We gaan nadenken over kenmerken van goed onderwijs en wat wij op De
Schakel kunnen doen om ons onderwijs nog beter te maken.
Op 7 december zijn de leerlingen van de groepen 1, 2, 3 en 4 vrij omdat de leerkrachten
van deze groepen een studiedag hebben over het onderwerp hooggevoeligheid. De
leerlingen van de groepen 5 en hoger hebben een gewone schooldag.

Een plan voor De Schakel
In Nieuwsbrief 8 is de missie van De Schakel verwoord. Aan het begin van een nieuwe
beleidsperiode van 4 jaar is de missie ons vertrekpunt. U mag ons aanspreken op deze
missie. Wij geloven dat we alleen samen een fijne school
kunnen zijn waar veel geleerd wordt. Dat wordt ook verwoord
in onze slogan: de school waar elke schakel schittert.
En met de schakels bedoelen we dan ook iedereen die bij onze
school betrokken is; allereerst en vooral de leerlingen, maar
ook u als ouders, de leerkrachten, het ondersteunend
personeel. Het welbevinden van ieder is van belang. Zegt het
gezegde niet: de ketting is zo sterk als de zwakste schakel?

Kernwoord: Liefde
Rond onze missie hebben wij een aantal kernwoorden uitgeschreven in ons schoolplan.
Met die kernwoorden proberen wij in woorden te vangen wat ons drijft en motiveert.
In deze Nieuwsbrief het kernwoord ‘Liefde’.
“Wij geloven dat ieder mens geschapen is naar het beeld van God. De kern van dit beeld
is dat een mens relationeel is en leeft van liefde. In de ogen van de ander zien wij
onszelf.”
Als school willen wij leven naar de regel die Jezus ons leert:
‘Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf’.
Het leven is voor te stellen als lange ketting met schakels;
generatie na generatie. Een nieuw geborene vormt een nieuwe
schakel aan de lange ketting. Met name de eerste jaren zijn
bepalend voor wie je mag worden. In deze periode ontwikkelt
het kind zijn identiteit en zoekt balans tussen vertrouwen en wantrouwen: een
ontwikkelingspolariteit. De schoolperiode is in deze ontwikkeling heel belangrijk. Liefde
verbindt. God is liefde en in verbondenheid met de ander, het andere en die Ander
komt een mens tot zijn/ haar bestemming.
Begrippen die verbonden zijn met dit kernwoord zijn: ‘verantwoordelijke mens’,
‘inclusieve samenleving’, ‘open staan’ en ‘eigen maken’.

Onderzoek schoolkeuze
Daniëlle Stavorinus, Leraar in opleiding aan onze school, heeft een onderzoek gedaan
naar de keuze voor De Schakel in relatie tot de christelijke identiteit van de school.
Via deze link kunt u een samenvatting van haar onderzoek inzien.
Wij zijn Daniëlle dankbaar voor haar gedegen werk en gaan zeker als leerkrachten in
gesprek met elkaar over de bevindingen, om te zien of we er ons voordeel mee kunnen
doen.

We hebben het te vaak over ons ‘doen’
in plaats van ons ‘zijn’
Erwin de Ruiter

AVG
Afgelopen woensdag is de AVG brief met uw kind
meegegeven. Om te voldoen aan de wet Algemene
Verordening Gegevensbescherming hebben wij uw
toestemming nodig bij het plaatsen van (groeps)foto’s op
de website. Wilt u deze brief voor uw kind(eren) op De
Schakel invullen en af (laten) geven op school? Hartelijk
dank hiervoor!
Bij het aanmeldgesprek werd tot op heden gevraagd om
een kopie van een pasje met daarop het BSN-nr. van uw
kind. Dat mag niet meer naar de AVG. Wij zullen de
kopieën vernietigen, zodat het BSN-nr. alleen terug te
vinden is in ons beveiligde leerling administratiesysteem.
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Datum Tijdstip
28-11 08.30-12.30
29-11 15.00-15.15
05
08.30-12.30
07
08.30-15.00
11
15.15
11
08.30-15.15
11
13.15-15.15
11
19.30-21.30
14
08.30-12.00
20
18.00-18.45
20
19.00-19.45
21
13.15-15.15
21
13.15-14.00
24
08.30
07-01 08.30
07/08 09.00-10.00

Activiteit
Plaats
Voor
Studiedag, de leerlingen zijn vrij
1-8
Schoen zetten voor Sinterklaas
1-4
Sinterklaasfeest, groep 1 heeft deze dag school 1-8
Studiedag leerkrachten onderbouw, lln vrij
1-4
Nieuwsbrief 10
ouders 1-8
Juf Jeanine vervangt juf Anita
6a
Juf Mieke afwezig
Plusklas
Medezeggenschapsraadvergadering
MR
Juf Elles vervangt juf Crista
1b/ 2b
Kerstviering in de Bethelkerk
ouders, 1-8
Kerstviering n de Bethelkerk
ouders, 1-8
Middag vrij
5-8
Afscheid meester Gert Jan
ouders, 8a
Begin kerstvakantie
1-8
Eerste schooldag na de kerstvakantie
1-8
Luizencontrole
1-8

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

Harderwijk, november 2018
Aan de ouders van de leerlingen uit groep 1 t/m 4,

Op woensdag 5 december hoopt de Sint met zijn pieten onze
school weer met een bezoek te vereren.
We verwachten hen tussen 08:30 uur en 08:40 uur op Schakel 1. In
verband met de aankomst van sinterklaas, mogen er geen fietsen op het plein gezet
worden.
Zolang Sint er nog niet is, zingen we sinterklaasliedjes met elkaar. Hoe de Sint met zijn
gevolg aan zal komen blijft altijd een verrassing. Als Sinterklaas en de pieten zijn
aangekomen, zal meester Ruud hen toespreken.
Daarna gaan alle kinderen met hun eigen juf/meester mee naar binnen.

Het is niet de bedoeling dat de ouders mee naar binnen gaan. Dit i.v.m. het
programma!
Uw kind hoeft die dag geen eten en drinken voor de pauze mee te nemen, omdat
de ouderraad daarvoor zal zorgen!
Sint en zijn pieten zullen rond 12:00 uur op Schakel 2 zijn om daar ook nog even de
bovenbouwleerlingen te begroeten. Ook voor Schakel 2 wordt voor eten en drinken
gezorgd.

Wij hopen er met z’n allen weer een gezellig
en feestelijke dag van te maken!

Hartelijke groet, de 5 decembercommissie

