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Beste ouder/ verzorger, bij deze Schakeltje 26, het allerlaatste Schakeltje van dit
schooljaar. De weekbrief staat in het teken van welkom heten en afscheid nemen.

Juf Simone neemt afscheid
Beste ouders en collega's van de Schakel, na jaren werkzaam te zijn geweest op de
Schakel, is voor mij de tijd gekomen om een nieuwe stap te maken. Ik heb een baan
geaccepteerd in Elburg, mijn woonplaats. Het was een moeilijke beslissing, omdat ik mij
zo verbonden voel met de Schakel en er altijd met hart en ziel gewerkt heb.
Ouders, ik wil jullie bedanken voor al die geweldige jaren, waarin jullie mij de lieve
kinderen toevertrouwden. Voor alle hulp, die ik van jullie als ouders gekregen heb. En
de mooie, waardevolle contacten die daaruit ontstaan zijn en waar ik van genoten heb.
Ook wil ik mijn fijne collega's bedanken voor alle collegialiteit, warmte en kundigheid.
We hebben elkaar gesteund in lief en leed de afgelopen jaren. Ik ga jullie missen! Ik
besef dat ik een school met fantastische kinderen, betrokken ouders en kundige
collega's achterlaat. Dit is een blijvende, mooie herinnering.
Ook wil ik de Stichting VCO bedanken voor de mogelijkheden die ik in al die jaren
gekregen heb, om mij te ontwikkelen.
Tenslotte wil ik dank zeggen aan onze trouwe Vader in de hemel, die al deze mooie
mensen en momenten op mijn pad heeft gebracht. Ik wil jullie daarom ook Gods zegen
toewensen voor de toekomst.
Het ga jullie allen goed. Juf Simone
Als u deze mooie, warme woorden leest, dan begrijpt u hoe wij Simone gaan missen.
Want alles wat ze u en ons toedicht, dat bezit ze zelf in ruime mate: lief, betrokken, en
kundig. Daarnaast was Simone voor ons een voorbeeld hoe dicht bij God te leven.
Het ga jou ook goed, Simone!

Opnieuw een welkom voor Hanneke
We zijn blij dat we juf Hanneke vanaf het nieuwe jaar als onze vaste collega mogen
begroeten. Ze heeft het verlof met veel plezier vervuld en wij zagen een juf die
gemotiveerd en met overwicht les gaf aan onze leerlingen. Omdat haar benoeming nu
toch echt een andere status heeft, stelt ze zich nogmaals aan u voor:
Beste ouders/verzorgers, bijna een half jaar geleden wandelde ik voor het eerst
Schakel 2 binnen. Ik vroeg een leerling van groep 5 waar ik het kamertje van meester

Ruud kon vinden. Een ontspannen kennismakingsgesprek, een paar uurtjes meekijken in
groep 6 en tenslotte een zwangerschapsvervanging van Marloes volgde.
Nu zit de vervanging er bijna op, het was een erg leuke tijd in groep 6. Ik heb de weg
binnen de school gevonden. Heb erg leuke collega’s en ouders ontmoet. En de kinderen
hebben me afgelopen maanden veel geleerd (want dat digibord ☺ ). Ik hoop dat ze ook
een leuke, leerzame tijd bij mij in de groep hebben gehad.
Gelukkig kan ik u melden dat ik de school niet ga verlaten! De samenwerking beviel van
beide kanten zo goed, dat mij is gevraagd volgend jaar één van de vacatures op te vullen.
Na de zomervakantie zal ik te vinden zijn als leerkracht voor groep 5a. Maar eerst
genieten van de vakantie! Hele fijne zomervakantie toegewenst en graag tot ziens.
Hanneke van der Gaag

Afscheid van juf Denisah
Een juf die na de vakantie ook niet terug zal keren, is juf Denisah. Ze kwam in de
vacature van juf Jeanine, maar zal na de vakantie gaan werken op de speciale school voor
basisonderwijs de Springplank. Bij deze leerlingen met een speciale zorg ligt je hart en
we wensen je dan ook een heel mooie tijd op deze school! Dank voor wat je deed voor
groep 4b.

Afscheid van juf Marloes B
Omdat we ook een juf Marloes van der Harst op school hebben, hadden we het over
Marloes B als we de ‘invaljuf’ bedoelden. Marloes, wat knap dat je werkelijk voor alle
groepen gezet kan worden. We hebben veel aan je hulp gehad, want daardoor hadden we
tijd voor kindgesprekken, voor toetsen en andere zaken.
Na de vakantie keer je niet terug op de Schakel, maar we gaan je nog ontmoeten in
september, als je hoopt te trouwen.

Een welkomstwoord van Patricia
In de vacature die ontstond na het vertrek van juf Bernice is juf Patricia benoemd.
Welkom op onze Schakel, Patricia! Hieronder stelt zij zichzelf aan u voor:
Dag allemaal, ik ben Patricia Moet en ik kom bij jullie op de
Schakel werken in groep 4a. Ik ben 28 jaar en ik woon in
Harderwijk, samen met mijn man Hans en ons dochtertje van
bijna 1, Nala. De afgelopen jaren heb ik met veel plezier in
Elburg gewerkt op een Jenaplanschool. Ik heb hier veel
mogen leren. Doordat ik moeder werd, merkte ik dat ik er
naar verlangde om wat dichterbij huis te werken.
Ik heb zin in deze nieuwe uitdaging! Ik heb de groep al mogen
ontmoeten en ik kijk er naar uit om met ze te mogen werken.
Voor nu eerst een fijne vakantie en tot ziens!

En nog een bekend gezicht…
Volgend jaar zal groep 5a les krijgen van juf die er eerder in dit schooljaar ook al was:
juf Marjan van den Broek. Marjan vervulde toen haar 3e jaarsstage van de Pabo in groep
6b/7b en zal volgend jaar haar Leraar-In-Opleiding stage op De Schakel vervullen.

Marjan, we hebben je leren kennen als een zeer gemotiveerde en getalenteerde
leerkracht in de dop en we hebben er alle vertrouwen in dat we een mooi jaar tegemoet
gaan. Hieronder stelt ze zich aan u voor:
Hallo allemaal, mijn naam is Marjan van den Broek en ik ben 22 jaar oud. Ik woon met
mijn ouders en mijn zus in Harderwijk, hier ben ik ook geboren. Thuis hebben we een
hond en drie cavia dames. In mijn vrije tijd doe ik aan fitness en ik speel sinds een half
jaar gitaar. In de schaarse tijd die ik over heb, ben ik begonnen aan een cursus Spaans.
Verder spreek ik graag af met vriendinnen. Volgend schooljaar begin ik aan mijn vierde
jaar van de pabo, dit doe ik op
Windesheim in Zwolle. Afgelopen
schooljaar heb ik met veel plezier het
eerste half jaar stage gelopen in groep
5/6 hier op De Schakel. Het tweede
half jaar deed ik voor mijn minor Docent
Nederlands mijn stage op het CCNV. Na
de zomervakantie ga ik beginnen aan
mijn LIO-stage. Afgelopen donderdag
heb ik al kennis gemaakt met de
kinderen van de nieuwe groep 5a. Het
was een hele gezellige middag en ik hoop
op een leuk en leerzaam jaar. Ik heb er
super veel zin in! Ik ga lesgeven op
maandag en dinsdag. Als u vragen heeft,
dan hoor ik dat graag. Tot gauw!

Afscheid leerlingen
Na de vakantie zien wij ook een aantal leerlingen niet meer terug op de Schakel. Yousef,
Mhamad en Sna gaan naar De Veste.
Omar gaat na de vakantie starten op de Springplank en Thomas en Jesper verhuizen
naar Drielanden en gaan daar op de Alphons Ariënsschool starten. We wensen hen allen
een goede start, een fijne klas en een leerzame schooltijd.

Nieuws van het huttendorp
Onder de link de flyer van het huttendorp in de laatste vakantieweek.

Het goede doel
Wat is er een mooi bedrag bij elkaar gespaard: €796,46. Bedankt! Er gaat een
gedeelte (€60,- per maand) naar onze sporsorkinderen Ishmeal en Bereket. De rest,
€376,46, wordt overgemaakt naar de voedselbank in Harderwijk. Zij zullen blij zijn met
dit bedrag en kunnen dankzij de kinderen van de Schakel weer veel mensen
boodschappen geven!
Speciaal willen we groep 8B (juf Simone) en groep 3B (juf Herma en juf Lydia) noemen.
Zij hebben dit schooljaar het meeste geld opgehaald. Gefeliciteerd!
Nogmaals bedankt allemaal.

Onderwijskundige terugblik op schooljaar 2018-2019
In het Schoolplan 2014-2018 zijn beleidsvoornemens voor 4 jaren gesteld. We hebben
met behulp van diagnose-instrumenten de zwakke en sterke punten van onze organisatie
in kaart gebracht. Per jaar willen wij werken aan de zwakke(-re) punten met
gebruikmaking van de punten waar we sterk in zijn. Aan het begin van dit schooljaar
stelden wij ons een aantal doelen voor het schooljaar. Aan het eind van dit jaar kunnen
we 'meten' in hoeverre de gestelde doelen gehaald zijn. Dit zijn onze bevindingen (in
het kort):
Inspectiestandaard
Aanbod
Aanbod
Zicht op ontwikkeling
Zicht op ontwikkeling
Zicht op ontwikkeling
Zicht op ontwikkeling
Samenwerking
Veiligheid
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch klimaat
Resultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
Kwaliteitszorg en ambitie

Onderwerp
Gehaald
Scholing leerkrachten Met Sprongen Vooruit
ja
Vloeiende overgang 2-3
ja
Invoer computerprogramma LeerUniek bij het
verzamelen en interpreteren van toetsgegevens
ja
Ondersteuningsprogramma Bouw! voor risicolezers
ja
Voortgezet Technisch Lezen voor risicolezers gr. 3-5 ja
Opstellen Ondersteuningsprofiel
gedeeltelijk
Betrekken ouders bij Kanjertraining
ja
School AVG proof maken i.v.m. privacy
ja
Structurele aandacht voor seksuele diversiteit
in de Week van de Lentekriebels
ja
Opstellen Gedragsprotocol
ja
Keuze integrale methode Engels 1-8
ja
Opstellen Ambitieplan Naar Excellent Onderwijs
in 2029
ja
Opstellen Meerjarig Schoolplan 2018-2022
ja

Een aantal onderwerpen van het vorige schooljaar kreeg dit jaar een plek in de
organisatie. Zo zijn wij verder gegaan met het scholen van leerkrachten in het geven
van de Kanjertraining, het werken met de kisten van Met Sprongen Vooruit en het
diploma Gymopleiding. Daarnaast volgden leerkrachten allerlei cursussen en scholingen;
van Opleiding tot Interne Begeleider, rekenspecialist, coaching en supervisie,
beelddenken, executieve functies, gedragsspecialist, medezeggenschapsraad tot
gezamenlijke nascholing in opbrengst gericht werken.

Waar zit uw kind straks?
Onder de link een plattegrond van de beide Schakelgebouwen met de groepsnummers in
de lokalen, zodat u weet waar uw kind volgend schooljaar les krijgt.

Afscheid van groep 8
Bij het afscheidsfeest las ik voor de leerlingen van groep 8 de geschiedenis van Jakob
uit Genesis 28: 10-19.
Jakob droomt van de toekomst. Dat doe jij vast ook nu je van school gaat. Hoe zal mijn
leven er uit zien over 20 jaar? Ben ik gelukkig? Heb ik een partner en misschien al
kinderen? Welk beroep heb ik gekozen?
Jakob heeft een heel vreemde droom. Het is dan ook niet zijn droom, het is een droom
van God. God droomt over Jakobs toekomst.
Wat deed Jakob daar in de woestijn, zo moederziel alleen? Hij heeft er een potje van
gemaakt. Zijn oude, blinde vader vreselijk bedrogen en zijn broer zo kwaad gekregen
dat hij Jakob wel kan vermoorden. Daarom is hij weggelopen van huis.
En dan droomt hij dat hij helemaal niet alleen is. Want langs de ladder die bij de steen
staat die hij als kussen gebruikt, klimmen engelen omhoog. Die engelen waren er dus
zonder dat Jakob het wist. En hij ziet nog iets veel mooiers; hij ziet de Heer. Maar
wat hij hoort is nog mooier.
Als je op school iets ergs uithaalt, word je wel eens buiten de klas gezet. En als je weer
terug mag komen, krijg je een waarschuwing: ‘Je mag er weer in komen als (…).’ En ook
thuis werkt het zo: ‘Je moet dit doen, want anders…..’
Dat doet God niet. God komt niet terug op wat Jakob heeft gedaan. Geen
waarschuwing, geen opgestoken vinger, geen verwijt, niets. Alleen: ‘Ik ben de God van je
opa Abraham en van je vader Isaak.’ En dan geeft God die geweldige zegen die Hij aan
Abraham gaf, door aan Jakob. En God zegt meer: ‘Ik ben met je en je zult nooit meer
alleen zijn.’
Om die mooie droom nooit meer te vergeten, zet Jakob de steen rechtop.
Wij hopen dat ook jij nooit vergeet wie God is. Want Hij droomt ook over jou. Jij
droomt misschien grote dromen, maar God droomt nog veel groter over jou. Daarom
krijg je vanavond een ‘gedenksteen’ mee: de bijbel. Zodat je het nooit vergeet: God
houdt van jou!

Dank
Aan het eind van het schooljaar willen we onze dank uitspreken voor al die ouders die
ons hielpen om de leefgemeenschap te zijn waar kinderen presteren in welbevinden. Wij
denken aan de ouders van de OR. Wat een werk is verzet! Denk alleen aan de grandioze
Voorjaarsmarkt. Maar jullie hebben vooral veel werk achter de schermen gedaan.
De MR. Jullie werk is nog minder zichtbaar. Jullie zijn de
kritische spiegel die de school werd voorgehouden. Dank je
wel voor het meedenken en ook voor de brugfunctie die
jullie vervullen. Regelmatig zie ik jullie in gesprek met een
ouder op het plein.
De vele vrijwilligers bij excursies, activiteiten op school,
sportdagen en schoolreisjes.
Ook de hulp bij de musical is werkelijk geweldig geweest;
hulp bij het ontwerpen en het bouwen van het decor, het
inoefenen, de kleding. Het resultaat mocht er zijn; een
musical waar Joop van den Ende zich niet voor zou schamen!

Agenda juli
Dag
Wo
Vr
Ma

Datum Tijdstip
17/07 09.30-10.30
19/07 08.30
02/09 08.30

Activiteit
Plaats Voor
Afscheid van de Schakel
8a en 8b
Start zomervakantie
1-8
Eerste schooldag Schooljaar 2019-2020
1-8

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

En dit geven wij u mee
In het boek: ‘Leven met hart en ziel’, met als ondertitel: ‘Spiritualiteit en rituelen voor
het hele jaar’ van Anselm Grün staat onder het hoofdstuk ‘Juli’:
“Ik wens je een gezegende en ontspannende vakantietijd. Ik wens je dat je in je vrije
tijd ook je eigen vrijheid kunt verdiepen en mag ervaren dat vrijheid de kunst is om er
alleen maar te zijn, vrij van het oordeel van anderen, in harmonie met jezelf.
En ik wens je dat je de kracht en de vrijheid van de vakantie mee terugbrengt om in alle
turbulentie van onze tijd open te staan voor de oproep van het nu – en er gevolg aan te
geven. Als je leert in het nu te leven, zal dat je ondanks alle uiterlijke onzekerheid
duidelijkheid bieden en de zekerheid dat je leven ook nu slaagt en zinvol is.”

