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Groepenindeling en samenstelling team voor schooljaar 2018 – 2019
Ook in het volgend schooljaar zullen we 7 groepen hebben, dat betekent dat er weer combinatiegroepen
geformeerd gaan worden. In het team zijn we aan het nadenken en puzzelen hoe wij de groepenindeling het
beste vorm kunnen geven. In de volgende nieuwsbrief zullen wij de indeling presenteren nadat wij daarin de
oudergeleding van de MR hebben geraadpleegd. Op dat moment zullen we ook uitleg geven over de te
volgen procedure voor de verdeling van leerlingen over de verschillende groepen.
Wat betreft de personele bezetting kunnen we op dit moment het volgende melden. Juf Christa Blonk van
groep 3 heeft besloten om eind van dit schooljaar met pensioen te gaan. Na heel wat jaartjes in het
onderwijs werkzaam te zijn geweest, neemt zij afscheid.
Wij zijn heel blij om te kunnen melden dat juf Suzanne de Beer na een uitstapje van twee schooljaren
volgend schooljaar weer deel zal uitmaken van het team.
Mooie score voor de eindtoets basisonderwijs
De leerlingen van groep 8 hebben in april allemaal de centrale eindtoets basisonderwijs gemaakt. Petje af
voor onze schoolverlaters. Zij hebben dit schooljaar hard gewerkt en er samen met de juffen voor gezorgd
dat de schoolscore ruim boven het landelijk gemiddelde ligt. De schoolscore is namelijk 537, terwijl het
landelijk gemiddelde op 534,9 uitkomt.
Hip Hip Hooray! Groep 7/8 obs De Schakel wint bijzondere wedstrijd van Groove.me!
OBS De Schakel werkt met de digitale Engelse methode, Groove.me. Omdat deze methode 5 jaar bestaat
heeft de uitgeverij een wedstrijd uitgeschreven voor alle gebruikers. Daarbij mochten de kinderen hun eigen
les ontwikkelen. Groep 7/8 van De Schakel wilde deze uitdaging wel aangaan en heeft een paar mooie
lessen ontworpen. Omdat alle lessen even mooi waren, konden we geen keuze maken en hebben we ze
allemaal in een mooi versierde doos gestopt en ingezonden.
Afgelopen week hebben we te horen gekregen dat we hebben gewonnen! De les van Ian, Maikey, Hans en
Sem sprong eruit en wordt nu daadwerkelijk ontwikkeld.
Wij zijn super trots! Over een paar weken gaan we tijdens Engels dus onze eigen les doen. En wellicht zijn
er meer scholen in de stichting die werken met Groove.me en onze les tegenkomen. Hoe cool is dat...
Lessen GVO in de leerjaren 4 t/m 7
In de leerjaren 4 t/m 7 krijgen de leerlingen godsdienstig vormingsonderwijs (GVO). 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 39 jaar getrouwd met WillemJan 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 volgend schooljaar aan deze lessen deelneemt dan kunt u dat kenbaar maken bij Rien Gebraad, de
directeur van de school.
Reken en Wiskundewedstrijd 2018
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 43 leerlingen deelgenomen. Dit waren er drie meer dan vorig jaar.
Donderdagochtend was de prijsuitreiking door de wiskundelerares, mevr. Van Kemenade, en twee van haar
collega’s 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:
Voor de groepen 3 en 4:
1. Jamie van Vuuren met een score van 90,46 %
2. Tygo de Mutsert met een score van 87,49 %
3. Luuk Jaarsma en Sam Dekker met een score van 77,51 %
Voor de groepen 5 en 6:
1. Vic Westgeest met een score van 92,39 %
2. Pippa Stienstra met een score van 86,9 %
3. Sam van Dam met een score van 85,43 %
Voor de groepen 7 en 8:
1. Jildou Jaarsma met een score van 97,23 %
2. Jeske Rodenburg met een score 95,66 %
3. Max van Dam met een score van 92,24 %

Overigens gingen alle kinderen naar huis met een mooie medaille en een leuke puzzel. We zijn erg trots op
onze wiskundegiganten.
Jeugd EHBO
Gistermiddag hebben alle leerlingen van groep 8 het examen voor het jeugd EHBO afgelegd, zowel een
theoretisch als praktisch deel. Hartelijk dank aan de vrijwilligers van de EHBO-vereniging Ouderkerk voor
alle lessen.
Een overzichtje met de belangrijke data tot aan zomervakantie volgt nog.

Fijn weekend voor iedereen!

