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Een aangeklede Schakel
Het eerste Schakeltje van de maand is voortaan een wat meer aangeklede brief, met
informatieve artikelen. Voor de liefhebber. In de Schakeltjes die later deze maand
uitkomen beperken we ons tot het noodzakelijke nieuws.

Vrij baan voor de Sint
Sint komt a.s. donderdag naar Schakel 1. Hoe hij komt is altijd een
verrassing. Om ervoor te zorgen dat hij de school goed kan bereiken,
vragen wij u deze dag niet op de parkeerplaats en/ of bij de gele streep aan
de overkant van de straat naast de school te parkeren. Parkeren bij een
gele streep mag natuurlijk op andere dagen ook NIET, maar deze donderdag ECHT
NIET.
Ook vragen wij u om fietsen NIET voor de ingang van de school te plaatsen. Dank alvast
voor uw medewerking.

Vervanging meester Theo
Het herstel van meester Theo verloopt goed. De behandelend arts maakte meester
Theo wel duidelijk dat de re-integratie eerder wat al te optimistisch is afgespiegeld. Al
is Theo tijdens zijn herstel niet aan huis gebonden, het lesgeven moet voorzichtig
opgebouwd worden. We verwachten dat Theo vanaf januari zijn werkzaamheden weer
kan opbouwen.
Dat betekent dat we voor een langere periode inval moeten regelen. Langs de officiële
weg is er geen invaller te vinden, maar gelukkig zijn wij gezegend met onze oudleerkracht Aart, die niet alleen de groep vervangt, maar ook nog eens garant staat voor
die kwaliteit die u van de Schakel gewend bent. Dank je wel, Aart!
Omdat Aart ook ingezet worden voor individuele begeleiding en begeleiding van kleine
groepen leerlingen en wij die hulp ook willen continueren, is Aart de komende tijd op
maandag en vrijdag extra op school.
Hoe de vervanging er in zijn totaliteit uit gaat zien is op dit moment nog niet bekend,
maar zal zo spoedig mogelijk met de ouders van de leerlingen van groep 6b/ 7b
gecommuniceerd worden.

Roodvonk
Er is op Schakel 1 een kind met roodvonk. Fijn dat ouders even melden dat zij naar de
huisarts zijn geweest en deze uitslag kregen! Wij hebben een protocol van de GGD hoe
om te gaan met kinderziektes. Dit lezen wij over roodvonk:
Voelt een kind zich goed? Dan kan het gewoon naar een kindercentrum of school.
Roodvonk is al besmettelijk voordat iemand vlekjes krijgt. Thuisblijven helpt niet om te
voorkomen dat anderen ziek worden.

Voorlezen met uw kind
Afgelopen 3 weken heeft u op dinsdag morgen een workshop over voorlezen en
woordenschat kunnen volgen bij een medewerker van de bibliotheek.
Mocht u merken dat u hier nog meer begeleiding in wilt voor uw kind, dan organiseert de
bibliotheek nog meer activiteiten:
Kom elke woensdagmiddag gezellig luisteren en knutselen in de Bibliotheek van
Harderwijk. Er wordt voorgelezen van 14.00 tot 14.30 uur. Na het voorlezen wordt er
met de aanwezige kinderen een half uurtje geknutseld van 14.30 tot 15.00 uur. Alle
kinderen van 3 tot 7 jaar zijn welkom om te luisteren en te knutselen.
https://www.bibliotheeknoordwestveluwe.nl/activiteiten/voorlezen-en-knutselen-in-debieb.html

voorlezen en knutselen bibliotheeknoordwestveluwe.nl
Kom elke woensdagmiddag gezellig luisteren en knutselen in
de Bibliotheek van Harderwijk. Er wordt voorgelezen van 14.00
tot 14.30 uur. Na het voorlezen wordt er met de aanwezige
kinderen een half uurtje geknutseld van 14.30 tot 15.00 uur.
www.bibliotheeknoordwestveluwe.nl

Mieren als voorbeeld
Mieren zijn interessante dieren. Ze hebben altijd tot de verbeelding gesproken. In de
Bijbel staat opgetekend: ‘Ga tot de mier, gij luiaard!’ (Spreuken 6:6). Er volgt een
oproep om vooruit te denken, want mieren leggen in de zomer een wintervoorraad aan en
anticiperen zo op mindere tijden.
Vaak wordt ook gedacht aan het harde werken van de mier. De beestjes lijken altijd
haast te hebben. Dat harde werken valt volgens recent onderzoek wel mee; de mier
werkt in ‘ploegendienst’ waarbij hij per etmaal slechts 1 uur actief is. En voor een
werkdag van 1 uur wil elke luiaard graag te raden gaan bij de mieren, lijkt me!

Wetenschappers hebben ook ontdekt dat de mier uitzonderlijk goed kan ruiken. De
mier blijkt vier tot vijf keer meer geurreceptoren te hebben dan elk ander insect.
Waarschijnlijk stellen die extra receptoren de mieren in staat om hun heel ingewikkelde
sociale samenlevingen te vormen. Mieren lopen altijd hetzelfde pad langs geursporen.
Mieren zijn heel conservatief en komen niet op het idee om eens op zoek te gaan naar
nieuwe gebieden. Nu zijn er in elke mierenkolonie wel een paar ‘gehandicapte’ mieren; ze
kunnen niet ruiken. Voor een dier dat zo leeft bij het vermogen om te ruiken een
ernstige tekortkoming! Deze mieren doen maar wat en lopen een beetje te dwalen.
Toch zijn deze mieren buitengewoon nuttig, want zij maken nieuwe geursporen aan en
brengen het volkje op ongedachte plekken.
In een organisatie wordt gestreefd naar eenheid. ‘De neuzen dezelfde kant op’, noemen
we dat. De collega die steeds roept : ‘Ja, maar…’ wordt vaak als een spelbreker ervaren.
Toch is juist ook de tegenspraak nuttig voor een gezonde organisatie. In de school is
tegenspraak onder andere georganiseerd in de vorm van de medezeggenschapsraad. Wij
zijn blij met een kritische MR, omdat ze ons scherp houdt en blinde vlekken helpt op te
sporen.
We nodigen u uit om gebruik te maken van dit orgaan voor tegenspraak, want samen gaan
we voor ons doel: presteren in welbevinden.

Agenda december
Dag
Wo
Do
Do
Vr
Vr

Datum Tijdstip
04/12
05/12 08.30-12.00
05/12 08.30-14.00
20/12 08.30-12.00
20/12 08.30-14.00

Activiteit
Plaats Voor
Surprises mogen mee naar school
5-8
Sinterklaasviering
1 en 2
Sinterklaasviering, continurooster
3-8
Kerstviering in de groep
1-4
Kerstviering in de groep, continurooster
5-8

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

Een gebed
God die mij schiep
met handen en voeten
maak ze vandaag
tot die van U.
Laat me met deze handen
zegenen
en met deze voeten
een mijl met iemand oplopen.
Mirjam van der Vegt

