Schakeltje 7
CBS De Schakel
Vondellaan 26, 3842 EH Harderwijk tel.: 0341-416557
B. Huetlaan 4, 3842 CS Harderwijk tel.: 0341-416722
Website:
www.cbs-deschakel.nl
Email:
infoschakel@stichtingvco.nl
Beste ouder/ verzorger, bij deze Schakeltje 7, de 19e nieuwsbrief van het schooljaar.

Staking 15 maart
In het vorige Schakeltje heeft u kunnen lezen dat er algemene onvrede is onder het
personeel in het onderwijs. De wijze waarop het gesprek gevoerd moet worden met de
minister verschilt. De Algemene Onderwijsbond en het FNV vinden dat het opnieuw tijd
is voor actie. De CNV vindt dat er nog ruimte is voor overleg. U heeft in de brief van
onze voorzitter van het College van Bestuur, Freek ten Klooster, kunnen lezen dat het
VCO niet achter de staking staat, maar dat iedere leerkracht stakingsrecht heeft. Van
de leerkrachten die vrijdags werken, heeft ongeveer de helft aangegeven te gaan
staken. Omdat dit vooral de bovenbouwleerkrachten betreft, heb ik besloten om
Schakel 2 te sluiten op vrijdag 15 maart. De leerlingen van de groepen 4a en 5-8 zijn
deze dag vrij. Op Schakel 1 wordt deze dag wel lesgegeven door de leerkrachten die
niet staken. Als uw kind in de bovenbouw zit en u krijgt thuis geen opvang geregeld, of
uw kind niet bij een ander gezin ondergebracht krijgt voor die dag: uw kind is van harte
welkom op Schakel 1.

Gezonde school
Vorige week werden de resultaten bekend van een onderzoek naar het verband tussen
gezond leven en leren van basisschoolleerlingen.
Een aantal scholen is in dit onderzoek een tijd gevolgd; een groep scholen waar leerlingen
gezond eten en drinken en veel bewegen, een groep scholen waar leerlingen wel gezond
eten en drinken, maar niet veel bewegen en een groep scholen waar de kinderen snoep en
koek eten als tussendoortje en ook niet veel bewegen.
De uitslag van het onderzoek is niet verrassend: op de school waar leerlingen gezond eten
én veel bewegen, waren de leerresultaten ook hoger. Maar in de uitslag stond ook iets
dat minder voor de hand ligt: op de gezonde scholen werd ook minder gepest. Blijkbaar
hebben leerlingen minder behoefte om een ander te irriteren als ze zelf beter in hun vel
zitten.
Zoals u weet, zijn wij een gezonde
school. Toch zien wij op dins- en
donderdagen, onze fruitdagen, ook
kinderen die een koek of snoep als
tussendoortje hebben meegebracht.
We zouden het erg waarderen als u in
ieder geval op de dins- en donderdag fruit meegeeft als tussendoortje. Alvast bedankt!

Passend onderwijs
Via de link komt u bij de Nieuwsbrief van Zeeluwe. In de brief leest u over het
Ondersteuningsplan 2020-2024 dat opgesteld gaat worden. Daarvoor zijn Ronde
Tafelgesprekken gevoerd, waar namens onze school juf Anita, juf Barbara en juf Herma
aan hebben deelgenomen.
Ook leest u over ‘zij-instromers’; leerlingen die tussentijds van basisschool wisselen.
Leerlingen die overstappen wegens een verhuizing zijn er altijd geweest, maar de
laatste tijd zijn er steeds meer kinderen die vastlopen op hun school. Dat kan zijn
wegens pesten, maar ook omdat de school geen goede zorg kan bieden op leergebied.
Ook wij hebben veel zij-instromers, die na de start van het schooljaar op onze school
kwamen. Wij zijn er trots op dat onze school blijkbaar een fijne plek is voor kinderen.
Dat willen wij wel zo houden, en daarom worden bij elke aanvraag 3 vragen langsgelopen:
Kunnen wij passend onderwijs bieden voor dit kind met deze behoefte, kan de groep het
aan om dit kind op te nemen en zijn de ouders/ verzorgers bereid om samen met ons de
schouders er onder te zetten?

Brede school

Wat is er mooier dan na schooltijd een stressbal maken? Heel leuk om zoveel kinderen
te zien van verschillende scholen die gezellig met elkaar knutselen!
De Brede school zoekt hulp van mensen die creatief, actief, meedenkend, sportief,
culinair, muzikaal of juist heel fantasierijk zijn. Vind jij het leuk om kinderen iets te
leren? En wil jij (af en toe eens) meehelpen met de activiteiten van de brede school?
Neem dan contact op met GA! Coach Tijmen via tijmen@gaharderwijk.nl. Samen bekijken
we wat de mogelijkheden zijn en welke activiteit(en) we samen kunnen aanbieden!

Brood en Spelen
Er is weer een nieuwe nieuwsbrief van Brood en Spelen uit! Via de link kunt u deze lezen.

Even voorstellen
Ik ben Denisah Meyners en ik ben 20 jaar. Samen met mijn ouders en broertje woon ik
in Putten. 3,5 jaar geleden ben ik begonnen met de Pabo aan de hogeschool VIAA in
Zwolle. De afgelopen jaren heb ik hier veel mogen leren. Ik heb mijn stages allemaal bij
Stichting VCO gelopen.

Bij het Startblok, de Wegwijzer, De Bron en mijn lio-stage bij de AZC kinderen op De
Vlieger. Volgende week heb ik mijn laatste stage-week. Ik werk graag met kinderen,
lesgeven is echt mijn passie. Vanaf maart zal ik starten in groep 4 op de donderdag en
vrijdagochtend. Samen met de leerlingen wil ik er een gezellige en leerzame tijd van
maken. Ik heb er ontzettend veel zin in en kijk er naar uit om jullie persoonlijk te leren
kennen! In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te
koken en te tekenen. Naast mijn baan als leerkracht,
werk ik op zaterdag bij Specsavers Harderwijk. Op
de pabo heb ik ook mijn vriend leren kennen. Wij zijn
nu een jaar verloofd en hebben plannen om volgend
jaar te gaan trouwen. Ik hoop dat ik jullie een indruk
heb kunnen geven over mijzelf, maar ik vind het nog
leuker als jullie mij aanspreken om mij beter te leren
kennen. Tot snel!

Terugblik Open Dag
Zaterdag 16 februari was het gezellig druk op De Schakel. Erik Kroon en Heidi Boone
waren namens de Medezeggenschapsraad aanwezig en ook de 6 leerlingen van groep 8
die hielpen bij de Open Dag van 5 februari gaven weer acte de présence. Het was mooi
om te zien hoe ouders en leerlingen het gesprek aangingen met nieuwe ouders. Wie
kunnen beter vertellen wat voor een school De Schakel is dan zij?
Dank jullie wel, allemaal!

Agenda februari en maart
Dag Datum Tijdstip
Activiteit
Plaats
Voor
Di
19/2 15.30-21.00 Spreekmiddag en –avond
1-8
Do
21/2 15.30-21.00 Spreekmiddag en –avond
1-8
Vr
22/2 08.30-15.15 Studiedag leerkrachten, leerlingen zijn vrij
1-8
Ma
25/2 08.30
Begin voorjaarsvakantie
1-8
Zo
03/3
Juf Melissa jarig
Ma
04/3 08.30
Eerste schooldag na de voorjaarsvakantie
1-8
Ma/ di 04/ 05/3
Luizencontrole
S1 en S2
1-8
Di
05/3 20.00-21.30 Ouderraadsvergadering
S1
OR
Vr
08/3 08.30-10.00 Cultuuruitje
7
Ma
11/3 08.30-15.15 Meester Theo afwezig, meester Ruud vervangt
8b
Di
12/3 08.30-15.15 Juf Anita afwezig, juf Hanneke vervangt
6a
Wo
13/3 08.30-09.30 Biddagdienst
nog niet bekend
1-8
Vr
15/3 08.30-15.15 Schakel 2 is gesloten ivm staking leerkrachten
4a, 5-8

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

