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Beste ouder/ verzorger, bij deze Nieuwsbrief 11. In deze Nieuwsbrief vervolgen wij de
uitwerking van onze kernwoorden bij het schoolplan.

Kernwoorden: Presteren en Welbevinden
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 de kernwoorden ‘Presteren’ en ‘Welbevinden’.
“Ons bestaansrecht als school bestaat bij de gratie van het presteren door onze
leerlingen. Welbevinden ligt aan de basis van presteren. Daarom stellen wij onze
leerlingen twee vragen: ‘Heb je het naar je zin op De Schakel?’ en: ‘Leer je veel op De
Schakel?’”
Elk kind leert zichzelf steeds beter kennen in de ontmoetingen in een veilige groep. We
lopen allemaal een weg van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid, maar pas in
verbondenheid komt een mens tot de bestemming. Wij vinden het belangrijk dat onze
leerlingen elkaars verschillen respecteren, waarderen en inzetten.
Begrippen die verbonden zijn met deze kernwoorden zijn: ‘oordeel uitstellen’, ‘eerst
begrijpen, dan begrepen worden’, ‘meta-cognitie’, ‘pro-activiteit’, ‘talentontwikkeling’,
‘synergie’ en ‘coöperatieve werkvormen’.

‘Presteren in welbevinden’

Sinterklaas

Met dank aan de Ouderraad werd het een geweldig gezellige dag, waarop we met veel
plezier terugdenken!

Studiedag Hooggevoeligheid
Samen met de collega's van de onderbouw
hebben we afgelopen vrijdag stilgestaan bij het
hooggevoelige kind. We hebben geleerd welke
kenmerken deze kinderen hebben, wat zorgt
voor overprikkeling bij deze kinderen, de
verschillende soorten hooggevoelige kinderen en
welke interventies we als leerkrachten moeten
gebruiken om ervoor te zorgen dat het
hooggevoelige kind zich prettig voelt bij ons op
school en tot leren komt. Het was een mooie dag
met nieuwe invalshoeken.

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.
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Activiteit
Plaats
Medezeggenschapsraadvergadering
Juf Elles vervangt juf Crista
Nieuwsbrief 12
Kerstviering in de Bethelkerk
Kerstviering n de Bethelkerk
Middag vrij
Begin kerstvakantie
Eerste schooldag na de kerstvakantie
Luizencontrole

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