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Beste ouder/ verzorger, bij deze Schakeltje 13. In deze eerste nieuwsbrief van 2019
starten we met een vaste rubriek: ‘Je bent een kanjer!’ Ook vervolgen wij met het
uitwerken van onze kernwoorden. Via een link leest u de nieuwsbrief van Brood & Spelen
en tenslotte stelt onze nieuwe collega Hanneke zich aan u voor.

Start nieuwe jaar
Alle kinderen, op een enkele met griepverschijnselen na, mochten gezond terug keren na
de vakantie. Daar zijn we dankbaar voor. We zijn gisteren met vernieuwde energie
begonnen en hopen op een fijn en leerzaam jaar.
Van de moeder van Noa en Sharona kregen we verdrietig nieuws: zij is in de
kerstvakantie getroffen door een TIA, waardoor zij uitval heeft van beweging en
spraak. Carla, wij wensen je Gods genezende kracht bij je revalidatie.
In de vakantie overleed ook de opa van Franco. We wensen familie Lam veel sterkte.

Kernwoorden Vertrouwen, Vrijheid en
Verantwoordelijkheid
“Wij schenken kinderen, collega’s en ouders vertrouwen, ook door zelf betrouwbaar te
zijn. We geven hen vrijheid en ruimte om zaken te realiseren op een wijze die bij hen
past. Daar staat tegenover dat wij van onze naasten vragen hun vrijheid en ons
vertrouwen te verantwoorden.”
Vertrouwen is weten. De leerkracht moet weten welke competenties de leerling heeft;
wat zijn/ haar sterke punten zijn en hoe het zit met doorzettingsvermogen en
concentratie. Kan de leerling goed samenwerken? Kan het zaken over een langere
periode overzien? De leerling moet het doel van een les voor ogen hebben en zich
verbinden aan dit doel. Natuurlijk is de leerkracht de eerstverantwoordelijke dat ieder
kind op maat onderwijs krijgt, maar de leerling mag zich wel mede-eigenaar weten van
dit leerproces. En daarom mogen voorkeur en leerstijl meewegen. Wij staan vrijheid
voor, binnen het kader van gedeelde afspraken.
Begrippen die verbonden zijn met deze kernwoorden zijn: ‘betrokkenheid’, ‘openheid’
‘talentontwikkeling’ en ‘doelgerichtheid’.

Brood en Spelen
Om de nieuwsbrief van Stichting Tussen Schoolse Opvang ‘Brood en Spelen’ te lezen,
kunt u klikken op deze link.

Je bent een Kanjer!
Als team van De Schakel vinden we het welzijn en de veiligheid van de kinderen op
school en in de klas uiterst belangrijk. Leren lukt immers het best wanneer leerlingen
zich veilig, gewaardeerd en fijn voelen. Op school werken we hier onder andere aan met
de Kanjertraining.
Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen.
Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale
veiligheid en een prettig schoolklimaat. Wanneer er in een klas een sfeer van
vertrouwen heerst, kunnen gedragingen openlijk besproken worden. We geven de
leerlingen handvatten om op een goede manier aan
de ander te vertellen wat ze nog lastig vinden in het
gedrag van de ander. Ook leren we ze aan hoe ze
het beste kunnen reageren op gedragingen waar ze
moeite mee hebben.
Dit alles wordt op een manier gedaan die passend is
bij de leeftijd van de leerlingen.
De leerlingen in groep 1 en 2 maken kennis met de kleuter Max. Max ontdekt een heel
klein dorpje achter een struik. In dit dorpje wonen apen, konijnen, vogels en tijgers.
De dieren uit het verhaal hebben allemaal een eigen kleur pet. De petten die ze op
hebben, geven aan welk gedrag de dieren vertonen.
Zo hebben de apen een rode pet. Deze pet is de pet van grappig doen. Heel vaak is dat
leuk maar soms wordt het ook vervelend als er steeds gelachen wordt. Vooral als het
eigenlijk helemaal niet grappig is. De kinderen maken kennis met deze apen die te
grappig willen zijn en daarom gaan uitlachen en meelopen.
De konijnen hebben een gele pet op. Dit is de pet van vriendelijkheid, luisteren en
gevoelig zijn. De konijnen zijn iets te gevoelig en worden daarom bang van alles dat de
andere dieren doen. Ze durven niet te zeggen dat ze het niet leuk vinden en kruipen
daarom liever in hun huisje weg.
De vogels dragen een zwarte pet. Dit is de pet van veel durven en plannetjes bedenken.
Maar ook dat kan soms teveel aanwezig zijn.
De vogels met de zwarte pet op, willen
daarom de baas spelen en iedereen moet
naar hen luisteren. Ze vinden daarom dat
ze ook het recht hebben om een ander pijn
te doen.
De tijgers in het dorp hebben een witte pet
op. De witte pet wil zeggen dat je jezelf
bent en dat je te vertrouwen bent.

Alle leerlingen van De Schakel kennen deze dieren en de betekenis van de petten die ze
op hebben. We leggen onze leerlingen, van jong tot oud, uit dat je eigenlijk van alle
petten een beetje in je hebt. Je bent misschien wel vrolijk en blij, zoals bij de rode
pet. Je bent misschien wel vriendelijk en je kunt een ander goed helpen, zoals bij de
gele pet. En je bent ook wel stoer en durft te zeggen wat je vindt, zoals bij de zwarte
pet. Als je een combinatie met de witte pet maakt (deze pet noemen we ook wel de pet
van vertrouwen), zijn alle petten die je draagt (en het gedrag dat daarbij past) heel
prettig. We leren de kinderen dat je de witte pet over je eigen kleur mag dragen.
We zijn er trots dat we ons Kanjerschool mogen noemen.
We zien ernaar uit om ook in 2019 met u als ouders middels de Kanjertraining en het
spreken van de Kanjertaal te mogen bouwen aan het vertrouwen van uw kind en onze
leerling!

Hallo ouders en leerlingen
Mijn naam is Hanneke van der Gaag, ik ben 46 jaar. Ik woon in Ermelo met mijn man
Bart en onze vier kinderen van 19, 17, 15 en 10 jaar.
Ik ben tot 9 jaar geleden in het onderwijs werkzaam geweest, in heel veel verschillende
groepen. Daarna heb ik ervoor gekozen thuis bij mijn kinderen te zijn. Ik ben wel altijd
vrijwilligerswerk blijven doen, onder andere bij stichting Opkikker en Vluchtelingenwerk
Harderwijk. Nu mijn jongste dochter in groep 8 zit en het lerarentekort steeds meer
een probleem wordt, begon het bij mij te kriebelen om weer les te gaan geven.

Vanaf 28 januari zal ik juf Marloes vervangen die van haar zwangerschapsverlof mag
gaan genieten. Ook zal ik de vervanging van juf Anita voor haar IB-opleiding op me
nemen.
Voor de kerstvakantie heb ik al een ochtend mee mogen kijken bij juf Anita, en zo
kennis gemaakt met haar, het team en met de kinderen van groep 6a. Ik heb er alle
vertrouwen in dat we er met elkaar een goed half jaar van gaan maken. Ik heb er zin in!
Mocht u vragen hebben of nader kennis willen maken, dan hoop ik u op school binnenkort
de hand te mogen schudden. Graag tot ziens.
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Activiteit
Plaats
Ouderraadsvergadering
S1
Start halfjaarlijkse toetsen
Meester Aart vervangt juf Marjolein
Juf Marloes B vervangt juf Gerrie
Juf Marloes B vervangt juf Marloes H
Einde lesdag i.v.m. Studiedag leerkrachten VCO
Juf Hanneke vervangt juf Anita
Cultureel uitje
Schakeltje 14
Juf Elles vervangt juf Crista
Juf Marloes B vervangt Marjolein
Juf Marloes B vervangt juf Anita
Juf Marloes B vervangt juf Bernice
Meester Aart vervangt meester Michiel
Schakeltje 15
Medezeggenschapsraad
S1
Schooldienst
Grote Kerk
Ingang zwangerschapsverlof juf Marloes
Juf Marloes B vervangt meester Michiel
Juf Marloes B vervangt juf Heleen
Juf Hanneke vervangt juf Anita
Schakeltje 16
Juf Marieke jarig
Juf Marloes B vervangt juf Gerrie
Juf Marloes B vervangt juf Marjolein

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