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Beste ouder/ verzorger, bij deze Nieuwsbrief 12. In deze laatste Nieuwsbrief van het
kalenderjaar vertellen wij iets over onze plannen met de Nieuwsbrief, krijgt u het
vakantierooster voor het volgende schooljaar, stelt onze nieuwe collega Tijmen van
Steinvoorn zich voor en vervolgen wij de uitwerking van onze kernwoorden bij het
schoolplan.

Nieuwsbrief wordt Schakeltje
Vanaf januari zal de Nieuwsbrief een naam krijgen: ‘Schakeltje’. We hopen dat de
nieuwsbrief een schakel zal vormen tussen wat er op school en wat er thuis gebeurt.
We gaan u vaker vertellen waar we mee bezig zijn, wat we belangrijk vinden en waarom.
We hopen dat u thuis verder kunt gaan met wat wij op school aanbieden. Daarvoor zal
het Schakeltje elke week op dinsdag uitkomen en niet meer tweewekelijks. Er zullen
ook enkele vaste rubrieken komen. Zo willen we in de rubriek ‘Je bent een kanjer!’ als
Kanjerschool vertellen wat wij doen voor het welbevinden en vertrouwen van uw kind.
Ook vinden wij het leuk om iets over onszelf te vertellen; wie zijn nu die juffen en
meesters? Veel kleuters denken dat wij in school wonen. Nu, we houden van ons werk,
maar naast school hebben we nog een leven en we vertellen u graag waar wij blij en boos
van worden. Dat kunt u dan onder de rubriek ‘Vertel me…’ lezen.

Aanmeldingen
Dat De Schakel een warme en veilige school is, voelde ik aan den lijve als nieuwkomer.
Maar dat De Schakel ook goede resultaten behaald, werd –naast de inspectierapportenook bevestigd door Marald Mens op de studiedag die wij hadden op 28 november. Hij
komt in veel scholen, maar was onder de indruk van onze opbrengsten voor rekenen, taal,
lezen en spelling. Dat beeld van een goede school wordt ook bevestigd door u als
ouders; we mochten de laatste maanden heel veel nieuwe kinderen verwelkomen. Daar
zijn we natuurlijk geweldig blij mee! Graag willen wij in kaart brengen wat dit betekent
voor de klassengrootte van de instroomgroep, zodat wij desgewenst daar acties aan
kunnen verbinden. U kunt ons daarbij helpen; als u van plan bent om een broertje of
zusje in te schrijven op De Schakel horen wij dat graag zo spoedig mogelijk. Ook als u
kennissen of vrienden heeft met jonge kinderen, zouden wij het enorm waarderen als u
De Schakel aanbeveelt en hen ook vraagt om hun kind heel tijdig aan te melden.

Studiemiddag
Op maandag 14 januari is de school ’s middags gesloten, omdat de leerkrachten een
studiedag voor alle medewerkers van de VCO bijwonen.

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.

Combinatiefunctionaris Tijmen
In dit artikel stelt onze nieuwe collega zich aan u voor. We zijn er van overtuigd dat we
in hem een goede opvolger van meester Gert Jan hebben gevonden. Hij zal tot de
zomervakantie de taken van Gert Jan voor wat betreft het gymmen 1-op-1 overnemen,
maar geen lesgevende taken krijgen. Meester Theo zal na de kerstvakantie fulltime
lesgeven aan groep 8a.
Hallo vaders en moeders en verzorgers,
Mijn naam is Tijmen van Steinvoorn. Ik woon, werk en kerk
in Harderwijk. Sinds december ben ik de nieuwe brede
school coördinator Stadsdennen en ook de vakleerkracht
gym op De Schakel. Ik neem de taken over van Gert Jan
Hop, die eind december stopt als docent op de Schakel. Ik
vind het super leuk om te zien dat kinderen plezier beleven
in bewegen en ook vind ik het geweldig om te zien dat
kinderen zich motorisch ontwikkelen bij de gymlessen.
Ik maak ook onderdeel uit van het team van ‘GA!
Harderwijk’. GA! Staat voor gezond en actief. Je kunt ons
herkennen aan de blauwe jassen/ vesten of shirts. Wij
willen van Harderwijk de actiefste stad van Nederland
maken.
Er zal januari weer een nieuw blok zijn met verschillende activiteiten waarvoor u uw kind
kunt opgeven. Het aanmelden zal voortaan gebeuren via de site: www.gaharderwijk.nl.
Op deze site staan alle activiteiten van de brede scholen in Harderwijk en ook andere
leuke activiteiten; zoals bijvoorbeeld het Mega Fun Spektakel! Daarover verder in deze
Nieuwsbrief meer.
Met vriendelijke groet, Tijmen van Steinvoorn | Brede School Stadsdennen

MegaFun Spektakel
In de kerstvakantie is er dit jaar weer het MegaFun Spektakel. Het MegaFun spektakel
is een 2-daags sport- en spelevenement in sportcomplex de Sypel. Tijdens deze twee
dagen worden beide sporthallen omgetoverd tot één groot speelparadijs. Op woensdag
2 en donderdag 3 januari kun je van 10.00-15.00 uur komen klimmen, klauteren en spelen
voor maar €5,- per dag. Kaartjes kun je kopen aan de deur bij sportcomplex de Sypel.
Mocht u vragen hebben over bovenstaande, of dingen die binnen de gymlessen gebeuren,
of iets heel anders, dan mag u mij aan mijn mooie blauwe jasje trekken of u mag mij een
mailtje sturen: tijmen@gaharderwijk.nl
Met vriendelijke groet, Tijmen van Steinvoorn | Brede School Stadsdennen

Kernwoord: Hoop
“Wij geloven dat de wereld ons 'in bruikleen' is gegeven. Wij willen de kinderen leren
om goede rentmeesters te zijn. In de Bijbel vinden we verhalen over een toekomst,
waarin wij tot ons recht mogen komen met de gaven die ons geschonken zijn.”
De liefde van Jezus inspireert ons. Wij mogen glimpjes laten zien van Gods plan met
deze wereld; door onze verhalen en door ons handelen. Wij hebben een vaste hoop dat
het goed komt met onze aarde en dat stemt ons tot positieve mensen. Met joden en
moslims delen wij de overtuiging dat de liefde voor God en de naaste het hart van ons
geloof is. Deze verbinding met de Bron van ons leven kan leiden tot het bezweren van
conflicten in de wereld en de bevordering van vrede.
Natuur- en milieueducatie is een belangrijke schakel om de relatie van de leerlingen met
de schepping uit te bouwen en verder te versterken en zo verantwoordelijkheidsgevoel
aan te leren voor mens, dier en leefomgeving. Hier kan het fundament worden gelegd
voor een consumptie- en leefpatroon dat recht doet aan onze kwetsbare planeet.
Begrippen die verbonden zijn met dit kernwoord zijn: ‘compassie’, ‘gerechtigheid’,
‘dialoog’, ‘verwachtingsvol’ en ‘vrede’.

Toetsweken
Van 10 januari tot vrijdag 15 februari staan de halfjaarlijkse
toetsen op het programma. Uw kind mag dan laten zien wat
het al kan. Voor uw kind willen wij de condities optimaal
maken en daar kunt u ons mee helpen. Wilt u erop toezien
dat uw kind op tijd naar bed gaat? En ook een verzoek aan u
om alle artsbezoeken buiten de schooltijden te plannen voor
deze maand. Alvast dank voor uw begrip en medewerking!

Vakanties 2019-2020
Veel ouders gebruiken de kerstvakantie om plannen te maken voor reizen, dagtripjes en
vakanties. Hieronder vindt u het vakantierooster voor 2019-2020 en ook de geplande
studiedagen waarop geen les gegeven wordt:
Herfstvakantie
Studiedag
Kerstvakantie
Studiedag
Voorjaarsvakantie
Studiemiddag
Goede Vrijdag
Pasen
Meivakantie
Hemelvaartvakantie
Pinksteren
Studiedag
Laatste schooldag
Zomervakantie

maandag 21 oktober - vrijdag
25 oktober 2019
maandag 28 oktober 2019 (aansluitend aan de herfstvakantie)
maandag 23 december - vrijdag 03 januari 2020
vrijdag 21 februari 2020 (aansluitend aan voorjaarsvakantie)
maandag 24 februari - vrijdag 28 februari 2020
dinsdag 24 maart 2020 (in de ochtend wel les)
vrijdag 10 april 2020
maandag 13 april 2020
maandag 27 april - vrijdag 08 mei 2020
donderdag 21 mei - vrijdag 22 mei 2020
maandag 01 juni 2020
vrijdag 26 juni 2020
vrijdag 17 juli 2020*
maandag 20 juli - vrijdag 28 aug. 2020

* als om welke reden, anders dan vervangingsproblemen, buiten de planning vrij is
gegeven, dan wordt er deze dag les gegeven)

Agenda januari
Dag
Do
Do
Vr
Ma
Zo
Ma
Ma/di
Di
Do
Ma
Di
Vr
Di
Di
Zo
Ma
Do

Datum Tijdstip
20/12 18.00-18.45
20/12 19.00-19.45
21/12 13.15-15.15
24/12 08.30
06
07
08.30
07/08 09.00-10.00
08
20.00-21.30
10
14
12.00
15
08.30-12.00
18
09.00-12.00
22
08.30-15.15
22
19.30-21.00
27
10.00-11.00
28
08.30
31

Activiteit
Plaats
Kerstviering in de Bethelkerk
Kerstviering in de Bethelkerk
Middag vrij
Begin kerstvakantie
Juf Heleen jarig
Eerste schooldag na de kerstvakantie
Luizencontrole
Ouderraadsvergadering
S1
Start halfjaarlijkse toetsen
Einde lesdag i.v.m. Studiedag leerkrachten VCO
Cultureel uitje
Juf Elles vervangt juf Crista
Meester Aart vervangt meester Michiel
Medezeggenschapsraad
S1
Schooldienst
Bethelkerk
Ingang zwangerschapsverlof juf Marloes
Juf Marieke jarig

Voor
ouders, 1-8
ouders, 1-8
5-8
1-8
7
1-8
1-8
OR
1-8
1-8
1, 1a/2a, 2b
1a/2a
5b/6b
MR
1-8, ouders
6a
2b

Een goede reis gewenst
Als team van De Schakel kijken we terug op de reis door het afgelopen jaar. Een reis
met veel mooie , maar ook verdrietige momenten. We namen afscheid van meester
Martin, van groep 8 en enkele kinderen die verhuisden.

We verwelkomden nieuwe collega’s en kinderen. We leefden mee met meester Anton die
een heftige boodschap kreeg. We maakten plannen en droomden van een mooie
toekomst.
We reizen straks met elkaar verder in het nieuwe jaar. Waarnaar bent u op zoek?
Maakt u zich veel zorgen en vraagt u zich af hoe het nu toch verder moet? Zoek dan
niet met het hoofd naar beneden, maar zoek als de wijzen met het hoofd omhoog.

Voor elke tocht is er een ster.
Een woord, een teken,
een weg, een uitweg,
een terugweg als het moet…
Voor elke tocht is er een ster,
die wijzen brengen zal
waar ’t wonder van het leven
in eenvoud wordt getoond.
Waar Gods liefdevolle geven
in kinderogen woont.
Fr. Weerts

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

