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Operatie meester Theo
In de afgelopen maand heb ik verschillende medische onderzoeken ondergaan. Er is bij
mij een kwaadaardige tumor ontdekt onder de huid aan de bovenkant van m'n rug. Er
zijn allerlei ingewikkelde termen voor, maar het komt er op neer dat het om een
woekering van bindweefselcellen gaat. Het valt onder de categorie huidkanker/ weke
delen kanker. Gelukkig is het goed te behandelen en te genezen. Ik ben onder
behandeling in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam.
De behandeling bestaat uit een operatie waarin de tumor met ruime marges wordt
weggehaald. Dat betekent ook dat er op deze plek huid moet worden getransplanteerd
vanaf een andere plek op de rug. Met name dit genezingsproces kost tijd. Maar dan is
het ook klaar. Er zijn geen verdere behandelingen nodig, zoals bestralingen of chemo's.
Dit betekent concreet voor mijn klas dat ik drie weken ga uitvallen. Deze week ben ik er
gewoon. Vrijdag a.s. (8 nov) is de operatie. Daarna ben ik drie weken afwezig. We
prijzen ons gelukkig dat we vervanging hebben kunnen regelen in deze tijden van
lerarentekort.
Ik heb een heel vervelende onzekere, spannende maand gehad, hoewel ik me lichamelijk
prima voel en het heel fijn was om gewoon te kunnen werken.
Het vooruitzicht is goed en na de operatie is het klaar. Op die positief gestemde
manier ga ik er mee om. God is erbij!
Theo Tomassen (leerkracht gr 6/7)

Operatie meester Theo 2
Als collega’s leven wij met Theo mee. En we weten zeker dat de kring rond Theo groter
is. Dat bleek al uit de reacties die Theo kreeg op zijn brief aan de ouders van ‘zijn’
kinderen en ook uit de reacties van de leerlingen zelf, toen Theo gisteren zijn ziekte en
de komende operatie in de groep besprak. Het is goed om met elkaar mee te leven en
elkaar op te dragen in ons gebed aan onze God. Als u Theo een kaartje wilt sturen, kunt
u dat sturen naar school:
CBS de Schakel
Vondellaan 26
3842 EH Harderwijk
Wij bezorgen uw kaartje bij Theo thuis!

Ophalen van uw kind op S1
Als u uw kind na schooltijd komt halen en u ziet dat er op dat moment nog kinderen op
het plein spelen, zou u dan even willen wachten met het betreden van het plein?
Vorige week is er een kleuter over het hoofd gezien bij het naar binnen gaan en dat was
voor moeder en juffen een heel nare ervaring, al heeft de kleuter er zelf gelukkig niet
veel van meegekregen.
Door te wachten tot de groepen binnen zijn, hebben de leerkrachten een beter
overzicht en wordt een dwalende kleuter sneller opgemerkt.
Alvast dank voor uw medewerking.

Van Brood & Spelen: overblijven op S1
Na het eten in de school spelen de kinderen van Brood & Spelen tot 13.00 uur op het
plein. Om 13.00 uur neemt één van de leerkrachten het stokje over. Om deze
overdracht goed te laten verlopen, is het belangrijk dat de leerlingstromen gescheiden
blijven. Het gebeurt namelijk regelmatig dat er vóór 13.00 uur ouders en leerlingen, die
niet hebben overgebleven, op het plein komen. Aan alle ouders van thuiseters de vraag:
wilt u wachten tot 13.00 uur met het betreden van het schoolplein? Dank voor uw
begrip; alleen samen kunnen we de school tot een fijne en veilige plek maken!
Mirjam van Ree, coördinator Brood & Spelen

Inzet juf Melissa
Vanaf volgende week moeten wij juf Melissa helaas delen met CBS De Rank. Op de
maandag en donderdag zal zij afwezig zijn en zal meester Anton taken van haar
overnemen.

Blok 2 Brede School
Maandag 11 november start blok 2 van de Brede School weer! In dit blok activiteiten
bij de Brede School en activiteiten in samenwerking ergens anders. Gaaf hè?! GA! je
ook meedoen? Opgeven kan tot en met 7 november. Wil je zeker zijn van een plek, geef
je dan op via gaharderwijk.nl. Onder de link de flyer van blok 2.
Tijmen van Steinvoorn, Brede School coördinator

Schoolfruit
Op woensdag 13 november start het schoolfruit. Onder de link leest u daar meer over.

Staking 6 november gaat toch door
Zoals u al kon lezen in Parro, is er, na het akkoord over een eenmalige investering in het
onderwijs, onenigheid ontstaan tussen de bonden en tussen de achterban en de bonden.
Er werd uiteindelijk toch breed opgeroepen om te gaan staken.
Ook de Schakel is morgen gesloten. Onder de link de brief van de Voorzitter van het
College van Bestuur; de heer Freek ten Klooster. Hij schreef de brief vóór het
weekend, dus vóór het moment van verwarring over wel of niet staken.

Spreekweken
Ia Parro wordt u deze maand uitgenodigd voor een
gesprek over het welbevinden van uw kind. Met ‘goed
in je vel zitten’ begint alles. Daarom steken wij met
de Kanjertraining in op een positief klassenklimaat.
Op de Smileyposter, die in elke groep hangt, staat het
afgebeeld wat we elke dag waar proberen te maken:
een evenwicht tussen het belang van het kind, de klas,
de leraar en de ouders. Dat is soms zoeken, want de
één neemt van nature meer ruimte in dan de ander en
daar is niets mis mee, als de grenzen van de ander
maar niet overschreden worden. We horen graag van
u met welke verhalen uw kind thuis komt en vertellen
u hoe wij uw kind op school meemaken.

Agenda november
Dag Datum Tijdstip
Wo
06
08.30-12.30
Do
07
08.30-15.15
Vr
08
08.30-15.15
Ma
11
08.30-15.15
Ma 11/18/25 08.30-15.15
Di 12/19/26 08.30-15.15
Di
12
19.30-21.00
Wo 13/27
08.30-12.30
Do 14/21/28 08.30-15.15
Ma
18
08.30-12.00
Wo
20
08.30-12.00
Wo
20
08.30-12.30
Do
21
08.30-15.15
Di
26
20.00-21.30
Wo
27
08.30-12.30
Vr
29
08.30-15.15

Activiteit
Plaats Voor
Staking, de leerlingen zijn vrij
1-8
Meester Ruud afwezig
Meester Ruud afwezig
Juf Heleen afwezig, meester Jarno vervangt
5b
Meester Theo afwezig, meester Aart vervangt 6b/ 7b
Meester Theo afwezig, meester Martin vervangt 6b/ 7b
Medezeggenschapsraadvergadering
S1
MR
Meester Theo afwezig, juf Rita vervangt
6b/ 7b
Meester Theo afwezig, meester Martin vervangt 6b/ 7b
Juf Rita afwezig
Juf Rita afwezig
Meester Theo afwezig, juf Denise vervangt
6b/ 7b
Juf Marjolein afwezig,
4a
Ouderraadsvergadering
S1
OR
Juf Lydia afwezig, juf Denise vervangt
3a
Meester Ruud afwezig

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

Vandaag
Gisteren is een afdruk van je voeten in het zand.
Morgen is de aanblik van een eindeloos groot strand.
De zee komt op wanneer ze wil, ze wist je passen uit.
En als de wind het zand bespeelt, zie je nauwelijks meer vooruit.
Dit is vandaag, het is alles wat je hebt.
Morgen komt later en gisteren is alweer weg.
Dit is vandaag, met z’n vreugde en zijn pijn
en je hoeft maar één ding te doen. Dat is: er zijn.
Als je om je heen kijkt, maar je ziet niet wat je hoopt.
En als het lijkt of je al tijden zonder toekomst verder loopt.
Bedenk dan, als je zicht verliest: je loopt in Iemands zicht.
De Aanwezige verlaat je niet, want de hemel gaat nooit dicht.
Dit is vandaag en het is alles wat je hebt.
Morgen komt later en gisteren is alweer weg.
Dit is vandaag, met z’n vreugde en zijn pijn
en je hoeft maar één ding te doen...
En niets is moeilijker dan laten gaan.
De toekomst, het verleden.
Maar je bent al hier, je kunt het aan.
Gedragen door de Ene.
Dit is vandaag en het is alles wat je hebt.
Morgen komt later en gisteren is alweer weg.
Dit is vandaag, met z’n vreugde en zijn pijn.
Je hoeft maar één ding te doen. Dat is: er zijn.
Vandaag...
Kinga Bán

