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Beste ouder/ verzorger, bij deze Schakeltje 8.

Vragenlijst Veiligheid
Elk oneven jaar wordt een vragenlijst uitgezet onder de leerlingen van de groepen 5-8.
Hen wordt gevraagd hoe zij de veiligheid op De Schakel beleven. De uitkomst van de
enquête wordt met de leerlingen gedeeld en ook met u wordt een samenvatting van de
uitkomsten gedeeld. Zo delen wij de 3 items die de leerlingen het laagst en de 3 die zij
het hoogst waarderen met u. Ook laten wij weten wat wij aan verbeterpunten
meenemen om De Schakel tot een nog veiliger school te maken. Tenslotte gaat het
integrale rapport: uitkomsten en
verbeterpunten naar de VCO, de MR
en de inspectie.
Elk even jaar wordt aan u als ouder of
verzorger gevraagd hoe u de veiligheid
beleeft.
Zo genereren wij jaarlijks input op dit
belangrijke aspect van ons onderwijs.
De vragenlijst zal deze week of
volgende week onder de leerlingen
worden afgenomen.

Staking
Op vrijdag 15 maart is Schakel 2 gesloten. Op deze dag zal ongeveer de helft van het
team staken voor een substantiële investering in het onderwijs. 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.

Vrij geven door ziekte
Helaas is juffrouw Marion ziek. Voor vandaag konden wij voor vervanging zorgen, maar
voor morgen is dat niet gelukt. De kinderen van groep 4b zijn morgen vrij. Als u geen
opvang kunt regelen, of uw kind niet onder kunt brengen bij een ander, dan zal het op
school in een andere groep opgevangen worden.

Biddag voor gewas en arbeid
Op woensdag 13 maart starten we de dag met alle groepen in de Bethelkerk. U kunt uw
kind tussen 08.15 uur en 08.30 uur naar de Bethelkerk aan De Wittenhagen 28 brengen.
Dominee Johan het Lam zal ons voorgaan in een korte dienst, waarin we stil staan bij
onze afhankelijkheid van God voor ons eten, drinken, gezondheid en welzijn. Het thema
van de dienst is: ‘bidden’. We lopen in klassenverband terug naar school. Via de Parroapp zal de leerkracht van uw kind een verzoek uitzetten voor ouders om mee terug te
lopen naar school.

Week van de lentekriebels
In de week van maandag 18 – vrijdag 22 maart
besteden wij in alle groepen aandacht aan het thema
seksualiteit. Wij vinden het belangrijk dat onze
leerlingen leren om gevoelens over verliefdheid
onder woorden te brengen. Ieder mens is door God
uniek geschapen is en verdient daarom aandacht,
liefde en respect. Uiteraard belasten wij uw kind
niet met zaken die het nog helemaal niet kan
bevatten en sluiten wij aan bij de belevingswereld
van het kind. In de bovenbouw zal ook aandacht besteed worden aan seksuele
diversiteit.

Parro
Op de studiedag van 22 februari hebben wij als team de
ervaringen en reacties op Parro gedeeld. Die waren vooral
positief. Daarom hebben wij besloten om Parro vast te
gaan gebruiken. Wij gaan vanaf 1 april voor u de
mogelijkheid open zetten om als ouder te appen met de
leerkracht. Zo wordt Parro nog meer een middel om met u
te communiceren.

Vertel me…
Kreeg u het ook mee? Het jaarlijkse scholenonderzoek van het RTL Nieuws was in ieder
geval wel een gespreksonderwerp op de verjaardag waar ik was. ‘En, Ruud, hoe ‘doet’
jouw school het?’ Nou, die doet het goed ; we scoren een 7,8. Maar wat zegt zo’n
cijfer nu? Naar onze mening heel erg weinig. In de Verus nieuwsbrief van 21 februari,
het blad van de Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, stond een leesbaar
artikel.

Brede Schoolweken
Onder de link vindt u het aanbod van de Brede Schoolweken. Meester Tijmen schrijft:
Ga! je inschrijven voor de Brede School!
Vanaf maandag 18 maart start het 4e blok van de Brede School Stadsdennen. Dit blok
loopt tot 18 april en telt dus 5 weken. Opgeven kan tot en met 14 maart en wil je zeker
zijn van een plekje; geef je dan op via: www.gaharderwijk.nl
Bij vragen kunt u mailen naar tijmen@gaharderwijk.nl.

Gouden driehoek
Het welbevinden en het presteren van onze leerlingen is een zaak voor 3 partijen.
Allereerst voor uw kind zelf. Het wordt opgevoed tot zelfstandigheid. Op school
helpen wij uw kind door het mede-eigenaar te maken van de eigen ontwikkeling.
Op het gebied van het welbevinden doen wij dat met behulp van de Kanjertraining. Hier
leest u regelmatig iets over in de Schakeltjes.
We leren uw kind dat het zelf regie heeft door zelf betrouwbaar te zijn en door ‘stevig’
over te komen. Dat gaat met vallen en opstaan. Maar niet alle fouten hoeven betreurd
te worden. Een mens leert nu eenmaal het meest van zijn fouten. Onderdeel van onze
Kanjertraining zijn de gesprekken die leerlingen onderling voeren om bijvoorbeeld een
ruzie ‘uit te praten’. Ik vond dat als nieuwkomer op De Schakel heel opmerkelijk.
Regelmatig trof ik een groepje leerlingen aan op de gang, die met elkaar in gesprek
waren. Als ik dan vroeg aan de leerkracht wat ze daar deden, dan kreeg ik te horen dat
ze ‘iets uit moesten praten’.
Soms komt uw kind verdrietig thuis. Het
komt voor dat ouders een kind hierop
aanspreken op het plein of in de klas. En
vaak gaat dat vanuit emotie. Ik heb zelf 4
kinderen en voelde indertijd zelf de
neiging om op een ander kind af te
stappen dat ‘mijn’ kind onheus bejegende.
Toch is dit niet goed en wij staan als
leerkrachten van De Schakel niet toe dat
u op het plein of in de klas een kind
aanspreekt over vermeend pestgedrag.
Bij de gouden driehoek die u op de illustratie ziet, is het belangrijk dat de 3 partijen:
kind-ouder(s)-leerkracht(en) ieder hun rol pakken. U mag van ons als leerkrachten
verwachten dat wij niet ongevraagd op uw stoel gaan zitten waar het uw opvoeding
betreft. U kunt ons wel zien als mede-opvoeders. Naast onze rol om uw kind te
begeleiden op leergebied, brengen we uw kind ook normen en waarden bij in de schoolse
situatie.
De ongelijkheid in de relatie ouder - kind is vertrouwd. Uw kind heeft zich te schikken
naar de regels die bij u thuis gelden. Bij een onbekende volwassene voelt deze
ongelijkheid in de relatie anders. Een kind kan zich geïntimideerd voelen en angstig
worden wanneer hij door een andere onbekende volwassene wordt aangesproken op zijn
gedrag. Daarom zien wij graag dat u ons op de hoogte brengt wanneer uw kind last
heeft van negatief gedrag van een ander. Samen kunnen we dan zoeken naar
oplossingen.

Een idee: de ouder uitnodigen voor een gesprek bij de koffie om te vertellen wat het
doet met je kind als het zich niet veilig voelt?
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Datum Tijdstip
05/3 20.00-21.30
08/3 08.30-10.00
11/3 08.30-15.15
12/3 08.30-15.15
13
08.30-09.30
15/3 08.30-15.15
17
08.30
19
08.30-15.15
19
08.30-15.15
19
08.30-10.00
19
19.30-21.00
20
20
08.30-12.30
21
09.00-12.00
21
08.30-15.15
22
08.30-12.00

Activiteit
Plaats
Voor
Ouderraadsvergadering
S1
OR
Cultuuruitje
7
Meester Theo afwezig, meester Ruud vervangt
8b
Juf Anita afwezig, juf Hanneke vervangt
6a
Biddagbijeenkomst in de Bethelkerk
1-8
Schakel 2 is gesloten ivm staking leerkrachten 4a, 5-8
Start Week van de Lentekriebels
1-8
Meester Michiel afwezig, meester Aart vervangt
5b/6b
Juf Gerrie afwezig, juf Yvonne vervangt haar
4a
Cultuuruitje
8a,8b
Medezeggenschapsraad
MR
Juf Marloes van der Harst is jarig
6a
Juf Gerrie afwezig, juf Denise vervangt haar
4a
Wereld Wijde Wiskunde Wedstrijd
1-8
Juf Gerrie afwezig, meester Aart vervangt haar
4a
Juf Gerrie afwezig, meester Aart vervangt haar
4a

God, ik geloof
dat U niet machteloos toekijkt
Schud onze logica
dat een mens moet winnen
om zijn gezicht niet te verliezen
door elkaar
Bevrijd ons van de domheid
om over loze alternatieven te praten
als er zoveel mogelijke wegen open zijn
Begeleid ons in tijden van crisis en oorlog
als verzetsmensen en andersdenkenden
als gevoelige mensen en vredebrengers
Amen
Met vriendelijke groet, namens de collega’s, Ruud Vogel, directeur

