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Beste ouder/ verzorger, bij deze Schakeltje 16. In deze nieuwsbrief vervolgen de
uitwerking van onze kernwoorden bij het schoolplan en krijgt u informatie over de
Kanjerouderavond en over de Parro-app.

Boodschappenpakketten
Bij de Boni kun je zegels sparen voor een gratis
boodschappenpakket. Van een ouder kwam het
goede idee om u te vragen om uw boodschappenpakket op school af te geven, zodat wij het pakket
kunnen geven aan gezinnen die het goed kunnen
gebruiken. We hopen dat u mee werkt met dit leuke
initiatief!
De pakketactie loopt tot 12 februari.

Parro
Vorig jaar is uit de tevredenheidsenquête gekomen dat u meer behoefte heeft aan
betrokkenheid bij De Schakel. Iets waar wij graag aan werken! We zijn dan ook op
zoek gegaan naar een nieuwe vorm van communicatie. Wij gaan de komende twee
maanden Parro uitproberen. U heeft vorige week een e-mail ontvangen met een
wachtwoord om Parro als app of als webversie te gebruiken. Parro geeft ons en u
hopelijk veel voordelen.
Het wordt voor ons gemakkelijker om u op de hoogte te
houden. Berichten komen direct aan én kunnen we - in
tegenstelling tot briefjes – niet kwijtraken.
Wij kunnen (bijvoorbeeld) tijdens uitstapjes eenvoudig
de leukste foto’s met u in een beveiligde omgeving delen.
Geniet mee met de leukste avonturen van uw kind. De
mogelijkheid om toestemming hiervoor te geven is ook
via Parro mogelijk.
Als try-out wordt u ook uitgenodigd om via Parro een
afspraak te maken voor een oudergesprek voor 19 of 21 februari (of op een ander
moment). Bij de evaluatie over 2 maanden vragen wij u hoe u Parro hebt ervaren.

Informatieavond Kanjertraining
Zoals u heeft kunnen lezen organiseert onze school i.s.m. De Kanjertraining een
ouderavond. Als fundament voor de Kanjertraining wordt er uitgegaan van de volgende
regels:

De Kanjertraining heeft een goede invloed op conflicten en pestgedrag. De kanjerlessen
gaan uit van de positieve eigenheid van het kind, dat het verlangen heeft om het goed te
doen. Kortom; een sociaal-emotionele ontwikkelingsmethode/ training die heel
waardevol is voor de individuele kinderen, de groepsvorming en het pedagogisch klimaat.
Wij zijn een “Kanjerschool”. De Kanjertraining neemt kinderen en hun opvattingen zeer
serieus en wij willen u als ouders daar nadrukkelijk bij betrekken. Wij verwachten
dan ook dat van ieder kind een ouder op een ouderavond komt. Het is erg belangrijk
dat u als ouder geïnformeerd bent over de werkwijze van de school en hoe u daar thuis
mee om kunt gaan en dat u op de hoogte bent van de grenzen die we hanteren op school.
De ouderinformatieavond Kanjertraining wordt dit jaar gehouden op maandag 4
februari in het stafbureau van de VCO, Veldkamp 33, van 19.30 – 21.00 uur. U heeft
gisteren via uw kind een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Wilt u morgen het
antwoordstrookje met uw kind mee teruggeven?
De avond wordt geleid door Lotte Uitslag, psycholoog/ trainer van Stichting
Kanjertraining. Zij zal ook ingaan op het gebruik van social media (mediawijsheid),
omdat dit in de enquête naar voren kwam als een onderwerp dat u als ouders bezig
houdt. Vanaf 19.15 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee.

Veiligheid
Een ouder tipte ons dat een kind de vingers kan
knellen tussen de klapdeuren bij de ingangen
van locatie Vondellaan. Meester Alex heeft
direct actie ondernomen en rubber bevestigd
aan de achterzijde van de deuren.
In de afgelopen weken zijn twee leerlingen
uitgegleden op de trap. We kunnen daar niet
veel meer aan doen dan de trap zo droog
mogelijk houden en kinderen vragen om
voorzichtig te zijn op de trap.

Kernwoorden Hoofd, Hart en Handen
“De handen gaan, het hoofd denkt en het hart voelt.”
Ons onderwijs richt zich op de vorming van het denken (het hoofd), dat uiteindelijk
moet resulteren in het vermogen tot ‘zelfstandige oordeelsvorming’. Een mens is meer
vrij als hij/ zij voor het vormen van oordelen niet afhankelijk is van de waan van de dag
of van wat anderen hem/ haar voordenken.
.De ontwikkeling van het gevoelsleven (het hart) nemen wij nadrukkelijk op in ons
onderwijsprogramma. Zelfkennis en kennis van de leefwereld en de belevingswereld van
anderen, is noodzakelijk in elke succesvolle sociale interactie. Het respecteren van
verschillen tussen mensen en hiermee om kunnen gaan, is van doorslaggevend belang in
het maatschappelijk functioneren. De Kanjertraining wordt ingezet voor het
ontwikkelen van sociale competenties.
.De handen maken je levensspoor uniek; je wezen komt bij de handen naar buiten. Met
de handen verwerk je de werkelijkheid op jouw eigen wijze. Handen maken denken en
voelen concreet. Een goed ontwikkelde zintuiglijkheid is nodig om gezond en zelfbewust
door het leven te gaan.
Begrippen die verbonden
zijn: ‘aarden’, ‘verbinding’

zijn met de kernwoorden
en ‘passie’.

Stralend
Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn. Onze diepste angst is dat we
oneindig krachtig zijn. Het is ons licht, niet onze duisternis, waar we het meest bang
voor zijn. We vragen ons af: wie ben ik dat ik briljant, aantrekkelijk, getalenteerd en
geweldig zou zijn? Maar waarom eigenlijk niet? Je bent toch ook een kind van God!

Dat je je kleiner voordoet dan je bent, komt de wereld niet ten goede. Er is niets
verheffends aan je kleiner voor te doen dan je bent, omdat je bang bent dat de mensen
om je heen zich onzeker gaan voelen.
Wij zijn voorbestemd om te stralen, zoals kinderen dat
kunnen. Wij zijn geboren om de luister uit te dragen
van God, die in ons woont. Niet slechts in enkelen van
ons, maar in ons allemaal. Als wij ons licht laten
schijnen, geven we anderen onbewust toestemming om
dat ook te doen. Als wij bevrijd zijn van onze eigen
angst, bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf ook anderen.
Nelson Mandela, uit: Inaugurale rede 1994 (tekst van Marianne Williamson)

Themadienst
We kijken terug op een fijne dienst in de Grote Kerk! Dank, dominee Van Bart, voor uw
bezoek aan de klassen en de fijne
ontvangst!

Agenda februari
Dag Datum Tijdstip
Di
29/1 19.30-21.00
Do
31/1
Do
31/1 08.30-10.15
Do
31/1 10.30-12.00
Vr
01
08.30-12.00
Ma
04
08.30-15.15
Ma
04
08.30-10.00
Ma
04
19.30-21.00
Di
05
09.00-16.00
Di
05
08.30-15.15
Di
05
08.30-10.00
Di
05
19.00-20.30
Do
07
Vr
08
Ma
11
08.30-10.00
Di
12
08.30-10.00
Di
12
13.15-15.15
Vr
15
08.30-12.00
Za
16
10.00-13.00
Ma
18
15.15
Di
19
15.30-21.00
Do
21
15.30-21.00
Vr
22
08.30-15.15
Ma
25
08.30
Zo
03/3
Ma
04/3 08.30
Ma/ di 04/ 05

Activiteit
Plaats
Voor
Medezeggenschapsraad
S1
MR
Juf Marieke jarig
2b
Juf Marloes B vervangt juf Gerrie
4a
Juf Marloes B vervangt juf Marjolein
5a
Juf Elles vervangt juf Crista
1a/2a
Meester Aart vervangt juf Anita
6a
Cultureel uitje
3a
Kanjerouderavond op Veldkamp 33
ouders 1-8
Open Dag
S1
aspirant-ouders
Juf Hanneke vervangt juf Anita
6a
Cultureel uitje
3b
Open Dag
S1
aspirant-ouders
Ingang zwangerschapsverlof juf Marloes
6a
Juf Thea jarig
2b
Cultureel uitje
4a
Cultureel uitje
4b
Meester Aart vervangt juf Heleen
7
Juf Elles vervangt juf Crista
1a/2a
Open Dag
S1
aspirant-ouders
Rapport wordt uitgereikt
3-8
Spreekmiddag en –avond
1-8
Spreekmiddag en –avond
1-8
Studiedag leerkrachten, leerlingen zijn vrij
1-8
Begin voorjaarsvakantie
1-8
Juf Melissa jarig
Eerste schooldag na de voorjaarsvakantie
1-8
Luizencontrole
S1 en S2
1-8

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

