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Dinsdag 04 juli 2017
Agenda juli/augustus
Donderdag 6 juli: eindfeest, uitreiking rapporten

Maandag 21 augustus: eerste schooldag 2017-2018

Vrijdag 7 juli: studiedag, voor de leerlingen al vakantie

Maandag 21 augustus 20.00 uur: beginfeest schooljaar 17-18

Eindfeest en uitreiken rapporten
Het schooljaar wordt donderdagavond op feestelijke wijze afgesloten in De Drie Maenen. Dat is ook het moment dat de rapporten
worden uitgereikt. Ouders en kinderen worden vanaf 18.45 uur verwacht. Om 18.55 uur is iedereen binnen en kan de ceremonie
starten. Om 20.00 uur sluiten we af en wensen we elkaar een fijne vakantie.
Personeel
Afgelopen vrijdag hebben de kinderen meester Hans uitgewuifd. Hans Gerwig is 20 jaar de conciërge geweest van onze school.
Helaas heeft Hans dit laatste schooljaar erg getobd met zijn gezondheid, waardoor hij zijn werk op school niet heeft kunnen
verrichten. Gelukkig gaat het nu weer een stuk beter met hem. Hij heeft inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Het team
heeft van Hans met een gezellige picknick afscheid genomen.
Rini Schoormans neemt deze week ook afscheid van onze school. We bedanken meester Rini voor zijn werk in groep 7 en 8 dit
schooljaar.
Alice den Hertog, sinds vele jaren locatieleidster en coördinator leerlingenzorg op De Schakel, zal komend schooljaar zeker het
eerste halfjaar helaas niet voor onze school werkzaam kunnen zijn. Zij is gevraagd door het bestuur van onze stichting voor een
project in het kader van passend onderwijs. Dit jaar was Alice al voor twee dagen in de week op het stafbureau van Onderwijs
Primair aan het werk als trajectbegeleider passend onderwijs. Dit wordt nu tijdelijk uitgebreid naar vier dagen. Het doorgaan van het
project en de inzet van Alice hiervoor werden pas in de loop van week 25 definitief bekend. Voor onze school wel even schrikken om
hiervoor zo kort voor de zomervakantie een oplossing te zoeken. Maar we zijn daarin geslaagd. Ellen Rehorst zal met ingang van
augustus de taak van coördinator leerlingenzorg (CLZ-er) op zich nemen. Hiervoor zijn in het nieuwe schooljaar drie dagen
beschikbaar. Ellen is ook coördinator op o.b.s. De Bernhard in Lekkerkerk, dat deed zij dit jaar op de woensdag. Volgend schooljaar
zal Ellen naast haar werkzaamheden als CLZ-er in de “plusklas” van onze stichting ook les gaan geven aan hoogbegaafde
leerlingen voor één dag in de week. Ellen heeft naast haar lerarenopleiding basisonderwijs ook een studie orthopedagogiek
afgerond. We zullen Ellen dan wel moeten missen voor de klas, maar we prijzen ons gelukkig om haar te kunnen inzetten in deze
belangrijke taak in de leerlingenzorg. We hebben er alle vertrouwen in dat Ellen met haar inzet en deskundigheid deze taak op
adequate wijze zal vervullen.
Eva Mühlbacher zal fulltime les gaan geven aan groep 6/7. Zij is ons team halverwege dit schooljaar komen versterken als leerkracht
in groep 5 ter vervanging van juf Christa. Juf Eva is een fijne en kordate juf met reeds enkele jaren ervaring in het basisonderwijs. Zij
heeft inmiddels laten zien een welkome aanvulling voor ons team te zijn.
Volgend schooljaar mogen wij een nieuwe collega begroeten in de persoon van Lotte Hagen. Zij zal samen met meester Marcel
groep 1-2 gaan draaien. Lotte heeft vooral ervaring opgedaan in onderbouwgroepen. Zij is moeder van drie kleine kinderen en staat
inmiddels in de startblokken om met veel enthousiasme weer aan de slag te gaan in het onderwijs.
Groepsbezetting en taakverdeling 2017-2018
Groepsleerkrachten:
groep
Groep 1-2
Groep 2-1
Groep 3
Groep 4
Groep 5/6
Groep 6/7
Groep 7/8

leerkracht
Marcel Aanen (ma, di, wo, do)
Lieneke van Herk (ma, di, wo)
Jessica Voorrips (ma, di, wo)
Arianne Pedersen (ma, di, wo, do, vr)
Rianne Terhaar (ma, di, wo)
Eva Mühlbacher (ma, di, wo, do, vr)
Angelique Westgeest ( ma, do, vr)

leerkracht
Lotte Hagen (vr)
Marianne Werksma (do, vr)
Christa Blonk (do, vr)
Anne-Marie Faaij (do, vr)
Florian van de Griend ( di, wo)

Vakleerkracht gymnastiek: Juf Florian van de Griend verzorgt op maandag de gymnastieklessen voor de groepen 3 t/m 7/8. De
gymlessen op donderdag worden door de eigen leerkracht van de groep gegeven.

Vakleerkracht handvaardigheid: Juf Wilmi den Ouden geeft op dinsdag en woensdag de lessen handvaardigheid voor de groepen
3 t/m 7/8.
Leerkracht godsdienstig vormingsonderwijs: Juf Hetty van de Laar geeft op donderdag en vrijdag de godsdienstlessen in
leerjaren 3 t/m 7. Hiervoor worden de groepen gesplitst, zodat aan een kleiner aantal leerlingen de lessen gegeven kunnen worden.
ICT-coördinator: Meester Ruud Boland is voor een dagdeel aan onze school verbonden voor alle ICT-werkzaamheden.
Leerlingenzorg: Juf Ellen Rehorst zal op dinsdag, woensdag en vrijdag de leerlingenzorg coördineren.
Juf Heidi Rutenfrans is twee dagen aanwezig. Zij is onderwijsassistent en zal worden ingezet voor de leerlingen waarvoor extra
ondersteuning noodzakelijk is. De inzet van juf Heidi wordt voor het schooljaar 2017-2018 bekostigd vanuit het budget passend
onderwijs. Haar werkdagen voor De Schakel zijn op dit moment nog niet bekend.
Juf Yvonne de Ridder is volgend schooljaar op vrijdag op onze school werkzaam. Ook zij zal met leerlingen aan de slag gaan die
specifieke ondersteuning nodig hebben. Daarnaast zal juf Yvonne een aantal malen collega’s vervangen die op de vrijdag
compensatieverlof hebben.
Schoolleiding: Rien Gebraad, de directeur van de school, is drie dagen aan de school verbonden. Hij is in elk geval op maandag en
donderdag aanwezig, de derde dag wordt afgestemd met zijn werkzaamheden voor zijn school in Ammerstol. Op de dagen dat hij
niet op school is, is juf Ellen of juf Angelique het aanspreekpunt voor ouders en bezoekers.
Schooltijden
Bij het continurooster hanteren we het model van gelijke schooltijden voor alle leerlingen van leerjaar 1 t/m 8. Dit betekent dus dat
ook de leerlingen van leerjaar 1 voortaan op vrijdag naar school gaan. We handhaven de begintijd van 8.15 uur en de eindtijd is elke
schooldag om 14.00 uur. Om 8.05 uur gaat de bel ten teken dat iedereen naar binnen mag. Er is dan ongeveer 10 minuten
inlooptijd. Om 8.15 uur zijn alle leerlingen in de klas en start de eerste les.
Lunchpauze op school (continurooster)
De ouders die ons komen assisteren bij de lunchpauze, hebben vorige week woensdag uitleg gekregen over de organisatie en wat
er van hen verwacht wordt.
De organisatie van de lunchpauze voor de leerlingen is in grote lijnen als volgt:
11.30 u. – 12.00 u.: pauze groepen 5/6, 6/7 en 7/8.
11.45 u. – 12.15 u.: pauze groepen 3 en 4
12.00 u. – 12.45 u.: pauze groepen 1-2 en 2-1 (In de kleutergroepen nemen we wat meer tijd voor de lunch.)
De leerlingen eten in de eigen klas. De groep wordt door de leerkracht in alle rust overgedragen aan de vrijwilligers. De leerlingen
zitten op hun eigen plaats en hebben hun trommeltje en beker drinken al voor zich. Voordat we gaan eten, krijgen de leerlingen die
dat gewend zijn, de gelegenheid om te bidden. Iedereen wenst elkaar daarna smakelijk eten en de eerste 5 tot 10 minuten wordt
gegeten in stilte. (tijdsduur is afhankelijk van de leeftijd). Tijdens het eten blijft iedereen op de eigen plek zitten, kinderen gaan dan
niet naar het toilet. Na 5 of 10 minuutjes kan er tijdens het eten een rustig muziekje of korte video opgezet worden. Het is ook een
mooi moment om voor te lezen. Nadat er gegeten is, gaan de leerlingen nog ongeveer een kwartiertje buitenspelen. De groep gaat
in een rij naar buiten. De groep loopt rustig door de school en op dat moment mag er ook niet gesproken worden. Het buitenspelen
gebeurt op het schoolplein. Daarvoor gelden dezelfde regels als in het speelkwartiertje, de korte pauze in de ochtend. Aan het eind
van de pauze komt de leerkracht van de groep de leerlingen buiten ophalen en de leerlingen gaan dan weer in de rij naar binnen.
Tijdens het buitenspelen houden de vrijwilligers toezicht, samen met een van de medewerkers van school.
Bij slecht weer (flinke regenbui) blijven we binnen en zullen we in de klas een kwartiertje ontspannen. Bij incidenten of als kinderen
niet luisteren wordt er altijd een medewerker van school gevraagd om te assisteren.
(dit is een verkorte versie van wat met de vrijwilligers afgelopen woensdag besproken is)
Ook het onderwijzend personeel wordt ingezet bij de lunchpauzes met de kinderen. Omdat op enkele momenten in de week de
lessen verzorgd worden door vakleerkrachten, kunnen de groepsleerkrachten een halfuur pauze nemen als hun groep bij
gymnastiek of handvaardigheid is. Ook leerkrachten of onderwijsassistenten met coördinerende of ondersteunende taken kunnen
een enkele maal een lunchpauze met een groep draaien of toezicht op het plein houden.
Er zijn nu ruim 30 ouders die bereid zijn om te assisteren. Op dit moment is het rooster nog niet helemaal compleet. We kunnen
nog steeds ouderhulp gebruiken, dus meldt u zich a.u.b. alsnog aan bij de leerkracht van uw kind of bij de schoolleiding.
Lunch op school
Wilt u zo vriendelijk zijn om volgend schooljaar uw kind een lunchbox en drinkbeker of pakje met
drinken mee te geven voor de lunch. Zoals gebruikelijk kunt u ook wat meegeven voor het tienuurtje
in de ochtend. De leerkracht zal met de kinderen afspraken maken over waar de lunchbox en beker
aan het begin van de dag neer te zetten. We willen u vragen om uw kind geen koolzuurhoudende
dranken of snoepgoed mee te geven.
We hebben op school onvoldoende koelruimte voor alle brooddozen en bekers. Daarin zal ook niet
worden voorzien. We kregen van een ouder de volgende tip voor handige broodtrommels en
drinkbekers waarin de etenswaren ook gekoeld kunnen worden. Fijn op zomerse dagen als het kwik
boven de 25 graden komt. Dubbelzijdige broodtrommels met elk twee vakken en flessen met
vrieselement onder de dop voor gekoelde dranken en tevens kleine koelelementen voor in de
broodtrommel zijn te koop bij Action, Big Bazaar en Blokker.

Aanbod BSO
Namens Partou Karekiethof wil ik u hierbij graag informeren over onze buitenschoolse opvang (BSO).
Nu OBS De Schakel met ingang van volgend schooljaar overgaat op het continurooster, willen wij u laten weten dat de BSO vanaf
14.00 uur open zal gaan. We sluiten dagelijks om 18.30 uur.
Op dit moment hebben we BSO op maandag, dinsdag en donderdag. Op woensdag en vrijdag kunnen we een nieuwe BSO groep
starten bij een minimum aantal van vier kinderen.
Mocht u interesse hebben of graag een keer een kijkje willen komen nemen, dan kunt u dit laten weten ofwel via de klantenservice
op ons hoofdkantoor
T 088 235 75 00
E klantenservice@partou.nl
I www.partou.nl
of via de vestiging zelf.
E vera.tenbrink@partou.nl
T 0180 68 72 08
Werkgroep Andere schooltijden
Namens de ouders hebben Els Berk, Lisette Vrijdag en Maura Adam samen met Lieneke van Herk, leerkracht van groep 2-1 en
ouder van onze school, dit schooljaar en ook al het schooljaar daarvoor geparticipeerd in de werkgroep Andere schooltijden. Samen
met de directeur en de adviseur Hans te Lindert van het bureau Penta Rho hebben zij meerdere malen vergaderd, de directie
geadviseerd en zaken uitgezocht. Onze hartelijke dank daarvoor!
Oproep voor penningmeester OR
De ouderraad is naarstig op zoek naar een nieuwe penningmeester. Helaas moet de huidige penningmeester, Ratna KornaatRomswinckel, haar functie wegens drukke werkzaamheden neerleggen. Ratna kan de nieuwe penningmeester de eerste periode
bijstaan en van advies dienen. Heeft u belangstelling dan kunt u zich melden bij de directie of bij Hilde Boonstra, voorzitter van de
OR (or.schakel@onderwijsprimair.nl)
Vakantierooster 2017-2018
Herfstvakantie

maandag 16-10-2017 t/m vrijdag 20-10-2017

Kerstvakantie

maandag 25-12-2017 t/m vrijdag 05-01-2018

Voorjaarsvakantie

maandag 26-02-2018 t/m vrijdag 02-03-2018

Paasvakantie (incl. goede vrijdag)

vrijdag 30-03-2018 t/m maandag 02-04-2018

Meivakantie (incl. Koningsdag en Hemelvaart)

vrijdag 27-04-2018 t/m vrijdag 11-05-2018

Pinksteren

maandag 21-05-2018

Zomervakantie

maandag 16-07-2018 t/m 24-08-2018

Studiedagen
Volgend schooljaar zal het team een tweetal intensieve nascholingstrajecten gaan volgen. Hiervoor zijn een aantal studiedagen
gereserveerd. Op deze dagen is er geen school:


Maandag 4 september 2017 (Pedagogische Tact)



Maandag 30 oktober (Doordacht Lesgeven)



Woensdag 29 november 2017 (Pedagogische Tact)



Dinsdag 20 februari 2018 (Doordacht Lesgeven)



Donderdag 29 maart 2018 (Pedagogische Tact)



Dinsdag 22 mei 2018 (sluit aan op tweede pinksterdag, Doordacht Lesgeven)



Vrijdag 13 juli 2017 (studiedag evaluatie en afronding)

Een drietal studiedagen zal besteed worden aan Pedagogische Tact. Alle medewerkers van de Stichting Onderwijs Primair worden
geschoold in Pedagogische Tact, het gedachtegoed van de stichting Nivoz. Pedagogische tact (PT) wordt kortweg gedefinieerd
als…
‘Het goede doen, op het juiste moment, ook in de ogen van de leerling’
Het hart van goed onderwijs wordt gevormd door de interactie tussen leerkracht en leerling. Een goede relatie of verbondenheid
tussen leerkracht en leerling is cruciaal voor het welslagen van het onderwijsproces. Op het juiste moment de goede pedagogische
interventie doen, gericht op het welbevinden en de ontwikkeling van de groep en de individuele kinderen.

Volgend schooljaar wil het team het lesmodel Doordacht Lesgeven invoeren, een model dat gestoeld is op wetenschappelijke
inzichten die ertoe doen. Doordacht Lesgeven is een goed middel voor effectief onderwijs. Centraal staat steeds de invloed die
leerkrachten hebben op het leren van kinderen. En hoe zij die invloed op leren kunnen vergroten bij het voorbereiden, het starten,
het verloop en het einde van de les. Bij het traject zullen we inzoomen op een specifiek vakgebied, nl. beginnende geletterdheid in
de leerjaren 1 en 2 en technisch lezen in de groepen 3 t/m 8 met als doel de opbrengsten te verbeteren. De invoering van het
lesmodel is een intensief traject waarbij een tweetal onderwijsadviseurs de scholingsbijeenkomsten verzorgen en daarnaast ook
klassenbezoeken brengen en feedback geven aan de leerkrachten. Het leren van en met elkaar staat centraal. We zijn overigens al
gestart met een bijeenkomst dit schooljaar en ook in de laatste week van de zomervakantie gaan we met elkaar aan de slag rondom
dit thema.
Nieuwe methoden
In het schooljaar 2017-2018 worden een viertal nieuwe methoden ingevoerd:





Kleuterplein voor leerjaar 1 en 2. Deze methode bevat alle domeinen die voor het kleuteronderwijs zijn gedefinieerd, met
doorgaande leerlijnen en een duidelijk lesdoel per activiteit.;
Klinkers (schrijfmethode) voor leerjaar 1 t/m 3;
Lijn 3 voor aanvankelijk lezen voor leerjaar 3 en
STAAL, een methode voor taal en spelling, voor leerjaar 4 t/m 8.

Benodigdheden
Voor de leerlingen in groep 3 t/m 8 wordt u gevraagd te zorgen voor een etui waarin de schrijfspulletjes
bewaard kunnen worden. Wilt u ook zorgen voor een puntenslijper met reservoir. Dat is wel zo fijn, het
voorkomt namelijk geloop door de klas op momenten dat dit niet gewenst is.
In groep 4 krijgen de kinderen van school een vulpen, waarmee zij in dit leerjaar leren schrijven.
De bedoeling is dat deze vulpen de rest van de schooltijd meegaat. Mocht uw kind deze vulpen niet meer
hebben, dan vragen wij u uw kind een vulpen of een blauwe balpen die goed in de hand ligt, mee te geven. (geen stabilo of
fineliner)
De leerlingen in leerjaar 7 en 8 hebben een schoolagenda nodig. Je hebt agenda’s in prijzen variërend van € 1,- tot € 20,-. Een
eenvoudige agenda voldoet. Een agenda met al te veel plaatjes en tierelantijnen leidt alleen maar af.
In de groepen 5/6, 6/7 en 7/8 gaan we werken met chromebooks. Elke leerling krijgt de beschikking over een chromebook. De
school schaft voor alle leerlingen in-ear-koptelefoontjes, zgn. oortjes, aan. Mochten deze oortjes kwijtraken of kapot gaan door
slordig gebruik gedurende het schooljaar dan vragen wij u te zorgen voor een nieuw stel.
Gymkleding
Kleuters: gymschoentjes, zonder veters en met een goede zool, om uitglijden te voorkomen. Deze
schoentjes worden op school bewaard. Wel verdient het aanbeveling af en toe te controleren of uw kind toe
is aan een maatje groter.
Groep 3 t/m 8: gymschoenen, voorzien van een witte anti-slipzool. Geen balletschoentjes. Kort sportbroekje en T–shirtje met korte
mouwtjes zijn verplicht. Graag kleren schoon in een tas meenemen. Minimaal eenmaal per week wordt deze tas weer mee naar huis
genomen. Kinderen die geen gymkleding bij zich hebben, kunnen niet meedoen met de gymles.
Nieuwe website
Zoals u eerder dit schooljaar heeft kunnen lezen, is de provider van onze website failliet gegaan. De stichting heeft alle websites van
de scholen tijdelijk onder gebracht bij een ander bedrijf. Inmiddels is er gekozen voor een nieuwe provider Concapps, dit is ook de
beheerder van onze basisschool-app. Er is een koppeling tussen de app en de website. De nieuwe website gaat binnenkort de lucht
in. Na de zomervakantie zal zo spoedig mogelijk de inhoud van de site up-to-date worden gemaakt.
Beginfeest
We nodigen alle ouders uit voor de startbijeenkomst van het schooljaar in de hal van de school op maandagavond 21 augustus.
19:45-20:00 uur inloop met koffie/thee
20:00-20:10 uur opening nieuwe schooljaar door Rien Gebraad
20:10-20:15 uur voorstellen MR
20:15-20:30 uur korte pauze en kiezen presentaties
20:30-20:55 uur informatieronde 1
20:55-21:00 uur wissel
21:00-21:25 uur informatieronde 2
21:25-22:00 gezamenlijke borrel in de aula, tevens zijn de lokalen open om vrij rond te lopen en leermateriaal in te zien.
In twee informatierondes willen wij u informeren over een paar belangrijke items op De Schakel. U bent vrij om twee presentaties
naar keuze bij te wonen. In de beschrijving van de presentaties leest u wat u tijdens de presentatie kunt verwachten. Daarbij staat
ook vermeld bij welke groep de inhoud het beste aansluit. U krijgt voor het beginfeest een aparte uitnodiging.

