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Beste ouder/ verzorger, bij deze Nieuwsbrief 10. In deze Nieuwsbrief vervolgen wij
met de uitwerking van onze kernwoorden bij het schoolplan. Ook vindt u (via een link)
een brief van de voorzitter van het College van Bestuur, Freek ten Klooster, over het
lerarentekort.

Lerarentekort
Het onderwijs is regelmatig in het nieuws. Een terugkerend punt is het (verwachte)
lerarentekort. Op De Schakel merkt u nog niet veel van deze problematiek door de
bereidheid van duo-collega's en onze oud-collega om de klas over te nemen bij
(kortdurende) ziekte. Dit is natuurlijk niet altijd mogelijk.
In het directieberaad is met alle directeuren gesproken over dit onderwerp en naar
aanleiding van dit gesprek heeft onze bestuurder Freek ten Klooster een brief
opgesteld om u op de hoogte te brengen van het VCO beleid ten aanzien van het
lerarentekort. U kunt via deze link de brief lezen.

Studiedag goed onderwijs
Afgelopen woensdag hadden wij als leerkrachten een
studiedag onder leiding van Marald Mens van
adviesbureau ‘Mens in school’. Het was een
inspirerende dag, waarop we aan de slag gingen over
goed lesgeven. Aan het eind van de studiedag gaf
Marald een mooie metafoor. Aan het begin van een
nieuwe planperiode (ons schoolplan 2018-2022)
bedenken we veel grote en mooie doelen voor De
Schakel. Gaan we daar wel tijd voor vinden? Marald
liet met een beeld zien dat het toch goed is om eerst
over de grote doelen na te denken.

Studiedag hooggevoeligheid
Op 7 december zijn de leerlingen van de groepen 1, 2, 3 en 4 vrij omdat de leerkrachten
van deze groepen onder leiding van juf Mieke Brons een studiedag hebben over het
onderwerp hooggevoeligheid. De leerlingen van de groepen 5 en hoger hebben een
gewone schooldag.

Kernwoorden: Competentie, Autonomie en Relatie
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 groepje kernwoorden ‘Competentie’, ‘Autonomie’ en ‘Relatie’.
“Wij geloven dat ieder mens tot zijn recht komt bij 3 ervaringen: ‘ik kan het’, ‘ik kan het
alleen’ en ‘ik kan het samen’.”
De oriëntatiepunten voor onze bewegingsruimte zijn gegeven in onze vroege jeugd. Ten
diepste is ons grootste verlangen: ‘erbij horen’. De grootste angst is: ‘er niet bij horen’.
De volgende kernvragen zitten onder alle levensvragen: ‘Mag ik bestaan?’ (toestemming),
‘Kan ik het?’ (competentie) en ‘Doe ik het goed genoeg?’ (goedkeuring). De antwoorden
op deze onbewuste vragen heeft u als ouder al gegeven. In het schoolleven streven we
naar een liefdevolle context, waarbinnen uw kind zijn/ haar leven leert aanvaarden.
Begrippen die
verbonden zijn
met deze
kernwoorden zijn:
‘vertrouwen’,
‘ondersteuning’,
uitdaging’.

JOGG Smaak Kerstival
Woensdag 12 december wordt in Schakel 1 aan de
Vondellaan het jaarlijkse JOGG Smaak Kerstival
gehouden. U bent van harte welkom van 13.0016.00 uur. Het wordt weer een leuke middag, die
in het teken staat van lekker bewegen, lekkere en
gezonde hapjes maken en die natuurlijk ook
proeven en opeten!
Het festival is voor alle jongens en meisjes van
de basisschool! De leerlingen van groep 1 t/m 4
moeten hun vader of moeder meenemen. De leerlingen van groep 5 t/m 8 hoeven dat
niet. Let op dat kinderen wél sportieve kleding aantrekken voor het spelen in de zaal én
ook zaalschoenen dragen!
Deelname is gratis, aanmelden is wel nodig. Dat kan via deze link! Wees er snel bij, want
er is een beperkt aantal plaatsen!

AVG
Er zijn vragen gekomen over het formulier AVG dat vorige week
woensdag is meegegeven met uw kind. Er wordt gevraagd of u
toestemming geeft voor het delen van informatie bij een onderzoek.
Enkele ouders geven aan hier geen toestemming voor te geven. Wij
respecteren deze keuze, maar het kan zijn dat wij toch vragen om
op uw keuze terug te komen als wij in ons onderwijs voor uw kind
vastlopen. Soms kunnen wij niet de beste zorg bieden zonder hulp
van buitenaf. Dit zal altijd eerst zorgvuldig met u afgestemd
worden.
Ook hebben wij formulieren van leerlingen uit groep 8 teruggekregen waarop ouders
aangeven geen toestemming te geven voor het delen van informatie met het Voortgezet
Onderwijs. In dit laatste geval gaat het echter om een verplichting waar wij aan moeten
voldoen. Scholen voor VO nemen geen leerlingen aan zonder overdrachtsdossier. De
leerkrachten van groep 8 zullen daarom contact opnemen met de ouders die aangaven
hiervoor geen toestemming te geven.
Onze stelregel met het omgaan met de AVG is: is het handig om te delen, dan doen we
het toch maar niet. Is het nodig om te delen, dan doen we het wel.

Meester Anton
In Nieuwsbrief 3 heeft u kunnen lezen dat meester Anton ernstig ziek is. Omdat hij
zich erg verbonden voelt met De Schakel wilde hij wel blijven werken. En dat deze
verbondenheid niet van één kant komt, bleek wel uit de vele kaarten en bemoedigende
berichtjes die hij van ouders, leerlingen en collega’s ontving.
Inmiddels gaat het naar omstandigheden goed met meester Anton. De medicijnen slaan
aan en hij voelt zich zo goed dat hij alle dagen op school is. Daar danken wij God voor!

Kerstviering
Donderdagavond 20 december hopen wij met u het Kerstfeest te vieren in de
Bethelkerk. Omdat we met zoveel kinderen en ouders niet in de kerk passen, zullen we
in twee korte, identieke vieringen het kerstfeest vieren. De eerste viering van 18.0018.45 uur is voor de kinderen en de ouders wiens achternaam begint met de letter A
t/m J en de tweede viering is van 19.15 – 20:00 uur voor de kinderen en ouders met een
achternaam die begint met de letter K t/m Z. De kinderen mogen bij hun ouders zitten.

Agenda december
Dag
Wo
Vr
Di
Di
Di
Di
Wo
Vr
Do
Do
Vr
Vr
Ma
Ma
Ma/di

Datum Tijdstip
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
12
13.00-16.00
14
08.30-12.00
20
18.00-18.45
20
19.00-19.45
21
13.15-15.15
21
12.00
24
08.30
07-01 08.30
07/08 09.00-10.00

Activiteit
Plaats
Voor
Sinterklaasfeest, groep 1 heeft deze dag school 1-8
Studiedag leerkrachten onderbouw, lln vrij
1-4
Nieuwsbrief 11
ouders 1-8
Juf Jeanine vervangt juf Anita
6a
Juf Mieke afwezig
Plusklas
Medezeggenschapsraadvergadering
MR
JOGG Smaak Kerstival
S1
1-8, ouders
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

