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Biddag voor gewas en arbeid
Denkt u er aan dat u morgen uw kind niet op
school brengt, maar tussen 08.15 uur en 08.30
uur bij de Bethelkerk aan De Wittenhagen
28?.
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.

Schoolreisje 1 en 2
Het schoolreisje van de kleuters komt snel dichterbij. Er zijn zoveel ouders die niet
hebben betaald, dat wij hebben besloten dat kinderen van ouders die niets van zich
laten horen, ook niet mee kunnen op het reisje. Geen reactie =geen schoolreisje. De
kosten zijn niet op te brengen voor de school.
Het kan zijn, dat u vergeten bent te betalen.
In dat geval vragen wij u om vóór 24 maart
€25,- over te maken naar rekeningnummer
NL52RABO 0142 509 094 t.a.v. St. tot Steun
Scholen van VCO inz. Schoolreis o.v.v. naam
kind +groep. Het kan ook zijn dat u uw kind
te jong vindt, of dat u de kosten niet op kunt
brengen. Het zou fijn zijn als u aangeeft wat
de reden is dat u niet betaald (hebt). Dan
kunnen wij zien of wij iets kunnen doen voor
uw kind. Graag een mail naar de penningmeester, Lisette van ’t Slot, van de Ouderraad:
Maikelvantslot@gmail.com

Staking vrijdag
Vorige week kwam in het nieuws dat onze minister van Onderwijs gelden die
gereserveerd zijn voor werkdrukverlaging al volgend cursusjaar in gaat zetten. Dat is
goed nieuws; voor onze school betekent dat ongeveer €17.000,- extra. Je kan er
bijvoorbeeld een onderwijsassistent van betalen voor 2 dagen in de week. De andere
kant van het verhaal is wel dat volgend jaar de gemiddelde klassengrootte omhoog gaat.
En dan is die ene onderwijsassistent voor 2 dagen maar een doekje voor het bloeden.
De klassen worden groter, de zorgzwaarte neemt toe en vervanging bij ziekte wordt een
steeds groter probleem. Minister Slob weet dat. Hij heeft zelfs gezegd te begrijpen
dat zijn toezegging de noodzaak tot staking op 15 maart niet verandert. Daarom zal ook
De Schakel een signaal geven dat wij ons ernstig zorgen maken over de staat van het
onderwijs. Vrijdag 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 u krijgt uw kind niet bij een ander gezin ondergebracht voor die
dag: uw kind is van harte welkom op Schakel 1.

Kanjertraining: jezelf zijn
In een eerder Schakeltje heeft u kunnen lezen dat de leerlingen in groep 1 en 2 in de
Kanjertraining verhalen horen over de kleuter Max, die een dorpje ontdekt waar
konijnen, apen, vogels en tijgers wonen.
In groep 3 maken de kinderen kennis met een mooie grote vogel. Deze vogel vliegt rond
en ziet een paar mussen op de grond spelen. De vogel kijkt ernaar en wil graag meedoen.
De vogel gaat naar de mussen toe en vraagt: ‘Mag ik meedoen?’ De mussen zeggen dat
de vogel niet mee mag doen. De vogel denkt dat dit komt omdat hij anders is. Hij denkt
dat hij iets moet veranderen aan zichzelf om toch mee te mogen doen. Hij gaat daarom
zijn snavel slijpen aan een steen, tsjilpen als de mussen en hij gaat zich gedragen als de
mussen. Maar hoe meer hij probeert om erbij te horen, hoe makkelijker de mussen
‘Nee’ tegen hem zeggen. De vogel snapt het niet; hij is precies zo gaan doen als de
mussen en toch mag hij niet mee doen. De vogel voelt zich
eenzaam. Hij hoort niet bij de rest…
De leerlingen geven hun mening over de grote vogel. Ze
beschrijven wat hij doet en welke kleur pet hij op heeft.
Ook vertellen ze of ze het gevoel van er niet bij horen
herkennen. We bedenken met de leerlingen wat de vogel
kan doen, nu hij niet mee mag spelen met de mussen.
Op school hebben we de regel dat we niemand buiten
sluiten. Maar soms leent een spel zich niet voor veel (of
meer) kinderen.
We willen leerlingen handvatten in handen geven om goed
te kunnen reageren in een soortgelijke situatie. Wat kun je dan zeggen en doen?

Als je niet mee mag doen, kun je eerst vragen waarom dit niet mag. Daarna mag je
duidelijk zeggen wat je ervan vindt: ‘Ik vind dit niet leuk!’
Zeg : ‘Jammer’, loop naar een maatje en vraag: ‘Zullen wij samen…….?’
Op deze wijze geven we de leerling mee dat ze hun gevoel niet moeten laten bepalen
door een ander. Door weg te lopen en een maatje op te zoeken, heb je een fijner gevoel
dan wanneer je blijft hangen in het feit dat je niet mee mag doen.
Bij leerlingen waar het hebben van vriendschappen iets lastiger is, proberen we in
gesprek in de klas hier enige sturing te geven. Wie zou wel een maatje voor dit kind
willen zijn?
Helpt het wanneer je je net zo gaat gedragen als een ander? Nee, dat helpt niet, want
het past niet bij jou. Je kunt je proberen te gedragen als een ander, maar dan speel je
eigenlijk een toneelstukje. Dit houd je niet lang vol, omdat jij nou eenmaal jij bent. Je
wordt er ook niet gelukkig van als je probeert om net als een ander te zijn. Dat zie je
maar aan de vogel in het verhaal. De vogel moet leren dat hij zich moet gedragen op een
manier die fijn is voor hem en voor anderen.
Jezelf zijn, hoe doe je dat eigenlijk? Hoe doet jouw vriendje dat, je juf of meester,
papa en mama? Het is mooi om daar eens in gesprek over te gaan met elkaar….
Blijf lekker jezelf. Jij bent jij en dat is goed genoeg!
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Datum Tijdstip
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
Biddagbijeenkomst in de Bethelkerk
Schakel 2 is gesloten ivm staking leerkrachten
Start Week van de Lentekriebels
Meester Michiel afwezig, meester Aart vervangt
Juf Gerrie afwezig, juf Yvonne vervangt haar
Cultuuruitje
Medezeggenschapsraad
Juf Marloes van der Harst is jarig
Juf Gerrie afwezig, juf Denise vervangt haar
Wereld Wijde Wiskunde Wedstrijd
Juf Gerrie afwezig, meester Aart vervangt haar
Juf Gerrie afwezig, meester Aart vervangt haar

Voor
1-8
4a, 5-8
1-8
5b/6b
4a
8a,8b
MR
6a
4a
1-8
4a
4a

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

‘Wees jezelf, er zijn al genoeg anderen’
Loesje

