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Beste ouder/ verzorger, bij deze Schakeltje 19.

Afscheid van juf Herminda
Aan het eind van dit schooljaar nemen we afscheid van juf Herminda. Zij gaat opnieuw
de schoolbankjes in voor een studie Pedagogiek en zal dit combineren met anderhalve
dag lesgeven aan CBS De Parel. We vinden het jammer dat juf Herminda vertrekt, maar
gunnen haar van harte deze mooie kans om studie en werk te combineren. Wie juf
Herminda zal opvolgen, is nog niet bekend.

Spelontwikkeling
Om jonge kinderen in het onderwijs te laten groeien, kennis en vaardigheden op te laten
doen en passend onderwijs te bieden, is het van belang dat er voldoende kennis is over
de spelontwikkeling. Op de Schakel ruimen wij veel plek in voor spel.
In onze opleiding tot leerkracht hoorden wij over Vygotski, een
Russisch psycholoog. Hij gaf in de eerste helft van de 20e eeuw het
belang van spel aan en nog steeds staan zijn ideeën overeind. Spel
creëert de zone van de naaste ontwikkeling. In het spel kan een kind
altijd net ietsje meer. Een grote groep Amerikaanse wetenschappers
stelt bijvoorbeeld met sterke argumenten vast dat spel de
ontwikkeling op alle gebieden bevordert. Spelen verlengt de
concentratieboog, bevordert samenspel en creativiteit, helpt emoties
te verwerken en brengt vaardigheden tot ontwikkeling die de fundamenten leggen voor
het latere leren. Spel ligt aan de basis van humor, van een goed zelfbeeld en
zelfvertrouwen. Via spel leren kinderen nieuwe plannen bedenken en niet-alledaagse
oplossingen zoeken voor een probleem waar ze tijdens het spel op botsen. Doordat de
kinderen in hun spel actief zijn en zo aan de wereld deelnemen, ontwikkelen ze optimaal.
Op de Schakel zijn wij bezig om te kijken hoe wij dat wat goed gaat bij de kleuters,
vast kunnen houden in hogere groepen. Zo zijn wij ons aan het scholen in bewegend
leren en gebruiken wij de methode Met Sprongen Vooruit, die het rekenen spelenderwijs
aanbiedt. Ook denken wij na over een vloeiende(r) overgang van groep 2 naar 3.
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Datum Tijdstip
04/06 19.30-21.00
04/06 13.15-13.30
05/06 10.45
05/06 08.30-12.30
07/06 16.00
08/06
10/06 08.30-15.15
11/06
11/06 08.30-15.15
12/06 13.00-18.00
17/06 08.30-15.15
17/06 08.30-14.00
17/06 18.00
18/06 08.30-15.15
18/06 08.30-15.15
21/06
21/06 08.30-12.00
21/06 08.30-12.00
23/06
30/06

Activiteit
Plaats Voor
Medezeggenschapsraad
S1
MR
Fietscontrole
8a en 8b
Begin schoolkamp in Voorthuizen
8a en 8b
Juf Marjolein vervangt juf Bernice
5a
Verwachte aankomst bij school
8a en 8b
Juf Marjolein jarig
5a
Tweede Pinksterdag, leerlingen zijn vrij
1-8
Juf Yvonne jarig
3b
Studie leerkrachten, leerlingen zijn vrij
1-8
Buitenspeeldag in de Wijk
wie wil
Juf Marieke vervangt juf Thea
2b
Schoolfotograaf (alleen groepsfoto)
1-8
Start Avondvierdaagse
wie wil
Hanneke vervangt juf Anita
6a
Juf Marieke vervangt juf Thea
2b
Juf Bernice jarig
5a
Juf Marloes B vervangt juf Denise
1c
Juf Elles vervangt juf Crista
1a/ 2a
Juf Herma jarig
3a
Juf Simone jarig
8b

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

