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TSO op vrijdag
Op vrijdag zijn er weinig leerlingen die gebruik maken van de tussenschoolse opvang. De
jonge leerlingen zijn vrij op de middag en veel ouders houden daar rekening mee met hun
werk. Maar op Schakel 2 is er wél opvang, al zijn er weinig leerlingen. Juf Semra
verzorgt voor De Schakel de tussenschoolse opvang in het pluslokaal. Als u opvang niet
of niet altijd geregeld kunt krijgen: u kunt bij Semra of mij informatie krijgen!

Van de Ouderraad
Aan het eind van dit schooljaar treedt een aantal ouders af. We gaan na veel jaren
afscheid nemen van Ilona, omdat Senna dit jaar van school hoopt te gaan. Ook nemen we
afscheid van Anita en Petra, die na respectievelijk 2 en 3 jaar afscheid moeten nemen,
omdat de werkzaamheden voor de OR niet meer te combineren waren met een drukke
baan. Gelukkig hebben beide ouders aangegeven dat ze wel gevraagd mogen worden om
bij te springen.
Graag willen wij de OR aanvullen met nieuwe leden en vragen u dan ook om na te denken
of de OR iets voor u is. Ja, er komt best wat voor kijken als je lid bent van de OR. En
ja, je moet ook wel tegen kritiek kunnen, want soms zet je ergens je schouders onder en
dan komt er toch commentaar. Maar we doen het voor de kinderen. Wij zorgen voor de
toef op de taart, want de leerkrachten moeten zich vooral kunnen richten op goed
onderwijs. Wat zou het fijn zijn als jij onze gezellige club komt versterken!
Aanmelden en informatie bij de voorzitter: Sylvia Engelgeer: orschakel@Stichtingvco.nl

Centrale Eindtoets
Vorige week kregen wij de uitslag van de Centrale Eindtoets terug, die onze oudste
leerlingen voor de meivakantie maakten. Juf Simone en meester Theo geven aan dat alle
kinderen lieten zien wat ze waard zijn. Ze mogen dan ook heel trots op zichzelf zijn!
Morgen wordt het schoolgemiddelde bekend. Daar zal ik in het volgende Schakeltje wat
over schrijven.

Presentatie plusklassen
Vorige week hielden de leerlingen van de plusklassen een presentatie voor hun ouders.
VCO heeft op 2 van haar scholen een plusklas voor leerlingen die meer uitdaging nodig
hebben. Juf Mieke verzorgt voor de VCO op de maandag- en dinsdagmiddag de
plusklassen, daarbij geassisteerd door meester Aart. Om deze school overstijgende
activiteit ging het vorige week, want juf Mieke verzorgt op maandag- en dinsdagmorgen
ook nog pluslessen voor onze eigen leerlingen.
Het was heel leuk om te zien hoe de leerlingen samenwerken, een workshop van a-z
organiseren en enthousiast presenteren.

Schoolfruit
Gemeente Harderwijk sponsort onze school om onze doelstelling: een gezonde school, te
behalen. Daar zijn we heel blij mee. In de persoon van meester Tijmen hebben we een
enthousiaste vakleerkracht gymnastiek en functionaris Brede School.
Onlangs kregen we het aanbod van de gemeente om tot de zomervakantie het
schoolfruit te promoten: alle leerlingen krijgen op de donderdag en vrijdag een
handzaam stuk fruit. Een kinderappeltje, een banaan, een mandarijn, snoeptomaatjes,
etc. Meester Alex zorgt met enkele ouders voor de verspreiding.
U hoeft uw kind dus vanaf a.s. donderdag voor de tweede helft van de week geen
tussendoortje mee te geven!

Kanjertraining: overlast en samenwerken
Als het nacht wordt, gaat het een beetje mis. Tirza is namelijk bang in het donker en
daarom moet ze huilen, heel hard huilen. De andere vogels in de buurt worden er ook
wakker van en roepen: “Zeearenden zijn schreeuwlelijken. Ga ergens anders wonen!”
Papa en mama weten ook niet zo goed wat ze moeten doen en de hele buurt is nu boos.
De volgende nacht zorgt mama voor Tirza en gaat papa eten halen. Tirza voelt zich
veilig in haar nest, ze is blij dat ze in dit nest geboren is.
Tirza wordt steeds groter en groter. Het nest
wordt uiteindelijk te klein. Daarom moet Tirza
gaan vliegen. Dat gaat natuurlijk met vallen en
opstaan. De aalscholvers uit de buurt vinden het
maar niks dat Tirza probeert te vliegen, vooral als
Tirza ook nog eens tegen het nest van de
aalscholvers botst.
Gelukkig komt papa er dan bij, die brengt haar
terug naar het nest.
In Nederland wonen we dicht op elkaar.
Bovendien hebben we allemaal ons eigen levensritme door verschillen in leeftijd,
gezinssamenstelling, geloof, cultuur, karakter en hobby’s. Veel mensen houden als
vanzelfsprekend rekening met elkaar, maar soms ontstaan er toch irritaties tussen
buren. Dit kan leiden tot spanningen.

In het verhaal horen de leerlingen dat Tirza geen handige vogel is. Tegelijkertijd kun je
haar niets kwalijk nemen, omdat ze nog jong is. Tirza mag nog veel leren en gelukkig
helpen haar ouders hierbij. Ze blijven rustig, maken zich zorgen, proberen te herstellen
en te dealen met de werkelijkheid. Ze gaan in gesprek met de aalscholvers en andere
vogels en zoeken samen naar oplossingen. Ze blijven dicht bij zichzelf, zorgen voor
Tirza en willen een goed contact houden met de aalscholvers.
De aalscholvers – de buren – ervaren het reageren van de zeearenden op de ravage die
Tirza aanrichtte als prettig. Ze ontspannen hierdoor en ontpoppen zich eveneens als
oplossingsgerichte vogels, die geen scherpslijpers willen zijn.
Zowel de ouders als de buren zoeken samen naar oplossingen en zijn dus Kanjers!
Welke afspraken hebben jullie thuis, zodat je rekening houdt met elkaar en je elkaar
geen overlast bezorgt?
In de klassen spelen we situaties uit waarin een probleem
voorgelegd wordt en waarbij leerlingen op zoek gaan naar
oplossingen. Daarnaast doen we regelmatig
samenwerkingsoefeningen. Bij zowel het toneelstukje als bij
de samenwerkingsoefeningen doen we als de witte pet. We
zijn te vertrouwen!
Een voorbeeld van een samenwerkingsoefening is
‘blindemannetje’. Het ene kind doet de ogen dicht, het
andere kind legt de handen op de schouders van de één en
leidt hem/ haar voorzichtig door de klas. Niet botsen, goed
op anderen letten en zorgen dat ‘de blindeman’ zich prettig
voelt. Ook leuk om thuis eens met uw kind te doen?

Agenda mei
Dag
Vr
Vr
Ma
Ma
Di
Di
Vr
Ma
Do
Ma

Datum Tijdstip
17
17
08.30-12.00
20
08.30-15.15
20
08.30-15.15
21
08.30-15.15
21
08.30-15.15
24
13.30-1.30
27
30
08.30
03/06 08.30

Activiteit
Plaats Voor
Juf Marloes B jarig
Juf Elles vervangt juf Crista
1a/ 2a
Schoolreisje
3 en 4
Juf Gerrie werkt voor juf Denise
1c
Juf Hanneke werkt voor juf Anita
6a
Meester Michiel afwezig, meester Aart vervangt 5b/ 6b
Voorjaarsmarkt
S1
1-8, ouders
Meester Anton jarig
Start Hemelvaartsvakantie
1-8
Start na de Hemelvaartsvakantie
1-8

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

