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Agenda juni/juli
Donderdag 8 juni: sportochtend kleuters

Vrijdag 23 juni en maandag 26 juni: groep 3 vrij

Woensdag 14 t/m vrijdag 16 juni: schoolkamp groep 7 en 8

Woensdag 5 juli: uitreiking rapporten

Woensdag 14 juni: groep 1 vrij

Donderdag 6 juli: eindfeest

Vrijdag 16 juni: groep 2 vrij

Vrijdag 7 juli: studiedag en begin van de zomervakantie

Maandag 19 en dinsdag 20 juni: groep 4 vrij

Continurooster
De kogel is door de kerk. We gaan het continurooster volgend schooljaar invoeren. Na de herhaalde oproep voor ouderhulp tijdens
de lunchpauzes en een laatste overleg met het team over de organisatie zijn de laatste twijfels weggenomen. Er is deze week ook
nog overleg geweest met Partou over de samenwerking en afstemming tussen school en BSO. Dit geeft ook vertrouwen voor de
toekomst. Wat echter de doorslag heeft gegeven, was het feit dat nu in totaal ruim 40 ouders hebben gereageerd op de oproep voor
ouderhulp. Door de roosters slim op te stellen zien we ook voldoende mogelijkheden om de leerkrachten hun pauze te geven. En
zeker, we kunnen nog steeds ouderhulp gebruiken, dus meldt u zich alsnog aan bij de leerkracht van uw kind of bij de schoolleiding.
Er zijn diverse reacties en vragen van ouders waarop we nog geen terugkoppeling hebben gegeven. De meeste reacties liggen op
het niveau van de uitvoering. Daarmee gaan we aan de slag, zodat we nog voor de zomervakantie meer duidelijkheid kunnen
verschaffen. De ouders die zich hebben aangemeld voor hulp bij de lunchpauze krijgen voorafgaand aan het nieuwe schooljaar
bericht over het rooster en uitleg. Hartelijk dank voor alle aanmeldingen. We gaan het samen doen, dat is fijn!
Bij het continurooster hanteren we, zoals eerder met u gecommuniceerd, 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 om14.00 uur.
Meer informatie volgt.
Groepenindeling
We hebben volgend schooljaar budget voor 7 groepen. In de hoogste groepen gaan we met combinatiegroepen werken. Dit is in het
team uitgebreid besproken. Ook in de MR is de groepenindeling aan de orde geweest.
De groepenindeling voor volgend schooljaar ziet er als volgt uit:
Groepen
Groep 1-2:
Groep 2-1:
Groep 3:
Groep 4:
Groep 5/6:
Groep 6/7:
Groep 7/8:

Aantal leerlingen*
21 leerlingen* bij de start van het schooljaar
20 leerlingen* bij de start van het schooljaar
24 leerlingen
31 leerlingen
28 leerlingen (20 / 8)
27 leerlingen (14 / 13)
28 leerlingen (10 / 18 )

* onder voorbehoud: verhuizingen, nieuwe aanmeldingen, doublures kunnen zorgen voor wijzigingen; de verdeling zoals die tussen haakjes achter het totaal aantal
leerlingen van de groep staat is een indicatie.
** Aantallen bij de start van het schooljaar, in de kleutergroepen komen er in de loop van het jaar steeds jongste kleuters bij.

Uit de bovenstaande groepenindeling wordt duidelijk dat de leerlingen van de toekomstige groepen 6 en 7 verdeeld zullen gaan
worden over de groepen 5/6, 6/7 en 7/8.
Bij de indeling van de groepen wordt rekening gehouden met de volgende factoren: een evenwichtige verdeling van jongens en
meisjes; de werkhouding, het gedrag en de individuele capaciteiten van de leerlingen; sociaal-emotionele aspecten; vriendjes en
vriendinnetjes van de leerlingen en broertjes/zusjes.
Naast al deze overwegingen worden ook nadrukkelijke wensen van ouders meegewogen. Mocht u zwaarwegende argumenten
hebben voor de indeling van uw kind in een bepaalde groep, neemt u dan vóór 9 juni contact met de schoolleiding door een mail te
sturen naar directie.schakel@onderwijsprimair.nl . De ouders van de huidige groepen 5 en 6 krijgen hierover nog een apart bericht.
De indeling wordt uiterlijk 21 juni bekendgemaakt. Mocht u het niet eens zijn met de indeling van uw kind in een bepaalde groep,
dan heeft u de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. De door u ingebrachte argumenten, zullen door de school opnieuw
beoordeeld worden. Een afwijzing zal de school naar de betreffende ouders schriftelijk motiveren.

Over welke leerkracht bij welke groep hoort, krijgt u nog bericht. Dat is namelijk nog even puzzelen en overleggen met de
leerkrachten. Wij denken dit ook uiterlijk 21 juni bekend te maken.
Lessen GVO in de leerjaren 4 t/m 7
In de leerjaren 4 t/m 7 krijgen de leerlingen godsdienstig vormingsonderwijs (GVO). Dit is een kleine verandering t.o.v. de
voorgaande jaren toen we in groep 5 met deze lessen starten en tot en met groep 8 doorgingen. Door de lessen GVO niet meer in
groep 8 aan te bieden, ontstaat er meer ruimte in het rooster voor alle andere activiteiten in dit leerjaar. In onderstaande brief geeft
juf Hetty uitleg over haar lessen.
Al jaren wordt er op “De Schakel” Godsdienstig VormingsOnderwijs gegeven. Wat houdt dat eigenlijk in en wie is de
godsdienstleerkracht?
Door middel van deze brief wil ik u daar in het kort antwoord op geven.
Kinderen hebben soms pittige vragen. Vaak gaan die vragen over thema's als liefde, identiteit, natuur, goed en kwaad, mooi en
lelijk. Of over vriendschap, bang zijn en pesten, leven en dood. Waarom de buren naar de kerk gaan of juist niet? En wat we
bijvoorbeeld met Kerstmis vieren....
Tijdens de godsdienstlessen gaan we op zoek naar een antwoord op al deze vragen.
Verhalen
Dat doen we door gebruik te maken van verhalen. Verhalen van nu, verhalen uit de bijbel, Oude en Nieuwe testament, en door de
verhalen van de kinderen zelf. Ook spiegelverhalen komen aan bod, verhalen die de oude verhalen uit de bijbel meer in deze tijd
plaatsen. Vertellingen en legenden over bijzondere mensen, helden en heiligen boeien de leerlingen. En daarbij kunnen verhalen
over de persoon van Jezus Christus niet ontbreken.
Feesten en rituelen
Ook wordt aandacht besteed aan de grote christelijke feesten zoals Pasen, Kerstmis en Pinksteren en de rituelen die
samenhangen met deze feesten. De relatie tussen Jodendom, Christendom en Islam krijgt aandacht binnen de lessen.
Een bezoek aan klooster, kerk of moskee staat, indien mogelijk, op het programma.
Waarden en normen
Naast algemeen aanvaarde waarden zoals respect en tolerantie krijgen ook waarden zoals naastenliefde, verzoening en vergeving
aandacht binnen de lessen. Ook zijn zorg en oog voor de medemens en, omgaan, bewaren en bewerken van de aarde waarop wij
leven belangrijke onderwerpen .
Werkvormen
Tijdens de lessen worden diverse werkvormen gebruikt, werkbladen, spel of quiz. Maar ook creatieve werkvormen zoals knutselen,
schilderen of rollenspel. Ook zal zo nu en dan een film gebruikt worden.
Heel belangrijk tijdens de lessen zijn de gesprekken die veelal spontaan ontstaan en waarin ieder zijn zegje kan doen. Vaak gaat
het dan over belangrijke gebeurtenissen binnen het gezin maar ook wereldproblemen komen soms zomaar voorbij. Soms worden
deze onderwerpen door de leerlingen zelf aangedragen.
De godsdienstjuf
Velen van u zullen mij wel kennen, want ik draai al heel wat jaartjes mee op De Schakel. Sinds 2001 kom ik op donderdag naar
Ouderkerk om de lessen GVO te verzorgen. Maar voor wie mij niet kennen, stel ik me graag even voor.
Mijn naam is Hetty van de Laar – van der Haagen. Ik ben geboren in 1954, al 38 jaar getrouwd met Willem-Jan en wij hebben
samen twee fijne dochters en twee gezellige schoonzoons. Naast De Schakel bezoek ik nog 3 andere basisscholen. In mijn vrije tijd
ben ik actief als vrijwilliger binnen de geloofsgemeenschap in Lekkerkerk.
Wilt u meer weten of even persoonlijk kennis maken ? Op donderdag ben ik de hele dag op school aanwezig.
Met vriendelijke groet,
de godsdienstjuf Hetty van de Laar
Even bellen mag ook 06 – 26 62 07 44 , op een mailtje naar hvandelaar@hccnet.nl krijgt u altijd antwoord.
Op De Schakel doen in de regel alle leerlingen met deze lessen mee, mocht u echter bezwaar hebben dat uw kind aan deze lessen
deelneemt dan kunt u dat kenbaar maken bij Rien Gebraad, de directeur van de school.
Voorzorgsmaatregelen tegen zonnebrand
Het is bekend dat kinderen die verbrand raken door de zon op latere leeftijd een veel groter risico lopen op huidkanker. We hebben
deze week in het team afspraken gemaakt over het buitenspelen op dagen dat de zon uitbundig schijnt. Op de momenten van de
dag dat de zon erg krachtig is, zullen we het buitenspelen beperken. Voor elke klas zullen we een flacon zonnebrandcrème
aanschaffen, bedoeld voor de kinderen die niet ingesmeerd zijn of een huidtype hebben waarmee zij extra risico lopen op
verbranden.
Wij vragen u op zonnige dagen de kinderen goed ingesmeerd naar school te sturen. Ook textiel kan
een belangrijk deel van het UV tegenhouden. Het dragen van T-shirts of blouses op zomerdagen is
dus nuttig. Geef uw kind op zonnige dagen ook een petje of zonnehoed mee.

Kangoeroewedstrijd
Jaarlijks wordt in maart de W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd gehouden in ruim 60 landen (met ruim 6,5 miljoen
deelnemers!). Dat is werkelijk uniek! De wedstrijd is geschikt vanaf groep 3 van de basisschool t/m 6 vwo van de middelbare school.
De kangoeroe komt uit Australië en dat geldt ook voor de Kangoeroewedstrijd. In 1980 werd daar voor het eerst zo'n soort
wiskundewedstrijd georganiseerd. Het gigantische succes inspireerde enkele Franse wiskundigen ook zoiets te doen. Als eerbetoon
aan de Australiërs doopten ze hun wedstrijd ''Kangourou''.
De Kangoeroewedstrijd heeft als doel je te laten ervaren dat wiskunde heel leuk en uitdagend kan zijn, voor iedereen op zijn eigen
niveau. Je hebt een gezond stel hersens en het kan geen kwaad die eens te laten kraken. Ontdek dat je meer kunt dan je zelf dacht.
En wat is er leuker dan te laten zien dat je meer kunt dan jouw meester of juf van je had verwacht! Bovendien kun je nog prijzen
winnen ook.
Van onze school hebben maar liefst ruim 40 leerlingen deelgenomen. Donderdagochtend was de prijsuitreiking door de
wiskundelerares, mevr. Van Kemenade, en de directeur, dhr. Van Eijk, van het Geminicollege uit Lekkerkerk.
Alle leerlingen die deelnamen, mochten een ouder, opa of oma meenemen. Uit elke groep kreeg de leerling met de hoogste score
een klein cadeautje. De schoolprijzen waren voor
 Jeske Rodenburg met een score van 99,6 %
 Fien van Dam met een score van 98,88 %
 Vic Westgeest met een score 94,79 %
Deze scores van bijna 100 % zijn uitzonderlijk goed. We zijn dan ook erg trots op onze wiskundegiganten.

Alle leerlingen kregen een presentje.

Schoolplein
Ons geduld wordt wel erg op de proef gesteld De levering van de speeltoestellen heeft helaas vertraging opgelopen bij de firma
waaraan de opdracht gegund was om ons plein opnieuw in te richten. De speeltoestellen moeten uit verschillende fabrieken komen.
De firma Vriendd richt zich nu op week 25, dat is de week van 19 juni. We wachten de definitieve planning nog even af.
VakantieBieb vanaf 1 juni beschikbaar
Lezen in de vakantie is leuk én slim! In de VakantieBieb staan ruim 30 e-books voor 6 t/m 18 jaar. Zo kunnen
kinderen en jongeren lekker doorlezen in de vakantie. Lezen is leuk en hun leesvaardigheid (en AVI-niveau) blijft
erdoor op peil.
Voor meer informatie en het downloaden van de app voor je tablet ga naar https://vakantiebieb.nl
De VakantieBieb is nu open voor jeugd en 1 juli komen hier de e-books voor volwassenen bij. De VakantieBieb
sluit op 31 augustus 2017
Volgende week krijgen de leerlingen nog een kaart hierover mee.
De school is hoofdluisvrij
Afgelopen week zijn de groepen 1/2, 3, 6 en 8 weer gecontroleerd op hoofdluis. We hebben goed nieuws. Er is niets meer
aangetroffen. Maar blijf het haar van uw kind(eren) in de gaten houden. Mochten er luizen of neten worden gesignaleerd, dan graag
melden bij de leerkracht van uw kind.
Ook in het nieuwe schooljaar gaat het luizenpluizenteam iedere woensdag na een vakantie alle leerlingen controleren op hoofdluis.
Wilt u ook komen helpen bij de controle, dan kunt u zich aanmelden bij Hilde Boonstra of bij de schoolleiding.

