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Beste ouder/ verzorger, bij deze Schakeltje 14. In deze nieuwsbrief vervolgen de
uitwerking van onze kernwoorden bij het schoolplan, leest u over ons nieuwe
zendingsproject, stellen wij de Ouderraad aan u voor en geven wij u een korte impressie
van de studiedag voor de leerkrachten van gistermiddag.

Kernwoord Eerbied en Respect
“De eigen ontplooiing van het kind kan alleen mogelijk zijn als het voldoende respect en
zorg voor de leefwereld om zich heen voelt.”
Eerbied kun je niet opleggen of afdwingen. Respect is niet vast te leggen in regels en
afspraken. Wat telt, is de inspanning om het samen goed te hebben. Wij mogen onze
kinderen respect en eerbied voorleven en in de relatie groeit een leerling op tot een
verantwoordelijk mens met eerbied en respect voor de leerkracht, de ouder, de
medeleerling, voor God, maar ook voor het dier, de plant en zelfs voor het ding. Eerbied
en respect voor zichzelf en voor het leven in al zijn facetten.
Begrip dat verbonden is met deze kernwoorden is: ‘verwondering’.

Voorstellen van de Ouderraad
Achter de schermen verricht de Ouderraad heel veel werk. In de afgelopen maand, met
2 grote feesten, zijn de dames heel wat keren op school samen gekomen om zaken voor
de leerlingen te regelen. Op de foto, die
gemaakt is op de laatstgehouden
vergadering, maar waar niet iedereen
aanwezig was, ziet u (de meeste) ouders
van de Ouderraad.
Zittend, van links naar rechts: Karen van
Gelder, Mirjam van Ree, Quirina
Brouwer, Sylvia Engelgeer.
Staand, van links naar rechts: Petra van
Loo, Ilona Visser, Daniëlle Daalman,
Aleida Boonen en Lisette van ’t Slot.
Niet op de foto: Marinda van Leeuwen en Anita Kok.

Studiedag VCO
Op de website van Kok Experience stond gisteren: ‘Wegens een besloten bijeenkomst is
het Speelparadijs vandaag niet geopend’. Een reactie: “Hè, wat jammer, net nu er een
studiemiddag van de VCO is.’ En laat nu juist dat laatste de reden van de sluiting zijn,
want Kok zat die middag vol met 300 meesters, juffen en andere medewerkers van de
VCO! We mochten helaas niet in het speelparadijs, maar luisterden wel met veel
genoegen naar Marcel van Herpen, spreker en auteur, die sprak over het pedagogisch
tact van de leerkracht. Hij benadrukte het belang van een goede relatie met onze
leerlingen. Om iets alleen te kunnen, moet een kind het eerst samen geleerd hebben.
Maar soms lukt het je als leerkracht niet om een goede relatie met een kind op te
bouwen en verstoort een leerling de gang van zaken in de groep. Dan is het belangrijk
om niet te spreken (of zelfs te denken) over onacceptabel gedrag, maar over
onverstaanbaar gedrag. Een belangrijke vraag die je in de groep neerlegt, omdat het er
één voor de hele groep is, is: ‘Wat gaan we er aan doen?’ Een goede leerkracht stelt de
vragen niet zozeer om de goede antwoorden te horen, maar om zaken in het bewustzijn
van de leerlingen te brengen.

Na de lezing gingen alle leerkrachten in groepen uiteen: de leerkrachten van groep 1 bij
elkaar, die van groep 2, enz., enz. We bespraken waar wij in de praktijk tegen aan
liepen.
Na een pauze werden wat zaken aan Marcel voorgelegd. Wat bij mij bleef hangen was
een voorbeeld over een leerling die iets opeist voor zichzelf, ten koste van
medeleerlingen. Marcel liet zien dat er 2 principes zijn die gelden in elke groep: het
eerste is dat een kind recht heeft om voor zichzelf op te komen, maar het tweede
principe is dat dit voor iedereen geldt. Een balans vinden tussen deze 2 principes die
vaak tegenover elkaar staan, dat is de uitdaging voor de hele groep!
We besloten de studiedag met een heerlijke maaltijd en gingen voldaan naar huis!

Brede School Activiteiten
Als u op deze link klikt, krijgt u het programma van de eerste periode van 2019 te zien,
zoals samengesteld door onze combinatiefunctionaris Tijmen. Dank aan alle vrijwilligers
voor de leuke activiteiten!

Zendingsdoel
We hebben een nieuw doel voor het zendingsgeld: de voedselbank in Harderwijk.
De Voedselbank is een organisatie die mensen in een financiële noodsituatie een
steuntje in de rug biedt en verspilling van voedsel wil tegengaan.
Iedere week worden er een kleine 170
voedselpakketten gevuld met producten voor
zo'n 280 volwassenen en 235 kinderen in
Harderwijk, Ermelo en Putten. De Voedselbank
heeft dus iedere week gemiddeld 180 x 25
producten nodig, zoals brood, rijst, suiker,
broodbeleg, alle soorten groenten en
aardappels, melkproducten, enz. Dat zijn een
kleine 5000 producten.
Bedrijven en supermarkten doneren hun
overschotten, scholen, kerken en organisaties verzamelen producten en zo bieden we
met elkaar hulp aan gezinnen die in financiële nood verkeren. Voordat de producten
terecht komen bij degenen die het nodig hebben, de klanten van De Voedselbank, wordt
er veel werk verzet. Vrijwilligers doen dat werk, onbetaald, geheel vrijwillig. Maar de
hele logistiek kost wel geld: er zijn opslag-, transport-, energie-, wervings-,
administratiekosten, enz. Deze activiteiten van De Voedselbank worden niet door de
overheid gefinancierd. Daarom kunnen ze giften niet missen. Bovendien is er niet altijd
voldoende aanbod van gratis en gezond voedsel. Om noodsituaties het hoofd te kunnen
bieden en om er voor te zorgen dat ze ook voldoende verse en voedzame producten
leveren, doen ze soms ook aankopen van producten.
We hopen met elkaar de Voedselbank te steunen d.m.v. het zendingsgeld dat we samen
sparen vanaf januari tot de zomervakantie.

RI & E
Vorige week waren de preventiemedewerker van de VCO en een medewerker van
Perspectief op beide locaties voor een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E). Ze
zeiden dat de school op hen overkwam als een schone en opgeruimde school. Ook vonden
ze dat de school een veilige en gezellige uitstraling heeft. Ook al loop ik nog niet zo lang
rond op De Schakel; dan voel ik me wel trots en ben ik blij voor m’n collega’s, want zo
krijgen ze een stukje waardering voor al het werk dat ze doen. Ook een compliment aan
mevrouw Tas en mevrouw Nguyen die onze school elke dag zo goed schoonmaken en aan
Alex Schurink, onze conciërge!
Uiteraard waren er naar aanleiding van het RI&E nog wat verbeterpuntjes. Die gaan we
in de komende tijd uitvoeren.

Familie Van Vliet
Familie Van Vliet wordt dit jaar uitgezonden naar Israël. In het eerste half jaar
hebben wij voor hen gespaard. Samen met de opbrengst van de kerstcollecte is er ruim
€900,- gespaard. De school heeft dit bedrag rondgemaakt en €1000,- over gemaakt.
We zijn heel blij voor Familie van Vliet met dit mooie bedrag en danken u voor uw hulp.
Dit schrijft familie Van Vliet in antwoord op de overgemaakte gift:
Wauw! Wat zijn we ontzettend trots op jullie allemaal en wat hebben jullie veel geld
voor ons gespaard! We willen jullie heel erg bedanken hiervoor. Dit geld gaan we
gebruiken voor het werk wat we in Israël gaan doen.
Maar voordat we naar Israël gaan verhuizen, is er eerst in Nederland nog een
verhuizing. Het contract van de woning waar nu mogen wonen loopt af en daarmee
moesten we op zoek naar nieuwe woonruimte. Dit bleek moeilijker dan gedacht.
Wonderlijk kregen we afgelopen maand een gratis woning aangeboden, voor de tijd die
ons nog rest in Nederland. Dat betekent dat we eind februari (in de voorjaarsvakantie)
gaan verhuizen naar Hoofddorp. Thomas en Levi gaan de laatste paar maanden naar de
Immanuëlschool in Rijsenhout. We hebben afgelopen donderdag even mogen kijken op
de school en dat zag er goed uit. We nemen dus al eerder afscheid van jullie. We
ervaren dat God voor ons zorgt en zijn hier erg dankbaar voor.
Wil je ons blijven volgen? Dan kan dat via onze nieuwsbrief, inschrijven kan door een email te sturen naar thuisfrontteamvanvliet@gmail.com
Liefdevolle groet, familie van Vliet
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Datum Tijdstip
18
09.00-12.00
18
08.30-12.00
18
13.15-15.15
21
08.30-12.00
22
08.30-15.15
22
15.15
22
19.30-21.00
27
09.30-10.30
28
08.30-12.00
28
13.15-15.15
29
08.30-15.15
29
15.15
31
31
08.30-10.15
31
10.30-12.00

Activiteit
Plaats
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
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Medezeggenschapsraad
S1
Schooldienst
Grote Kerk
Juf Marloes B vervangt meester Michiel
Juf Marloes B vervangt juf Heleen
Juf Hanneke vervangt juf Anita
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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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