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1. Corona update
En nog steeds leven we in het ‘abnormale’ en zijn versoepelingen op school helaas nog niet
mogelijk... We hadden het graag anders gezien, maar veiligheid is en blijft nu eenmaal topprioriteit
tijdens deze Coronapandemie. Net zoals sommige andere scholen in de regio is ook onze school in
de afgelopen periode getroffen door het Coronavirus: maar liefst 3 groepen moesten 10 dagen in
thuisquarantaine vanwege enkele besmettingen. En toch hebben we ondanks alles wel alle
‘doelen’ bereikt in deze periode: naast het fysieke lesgeven aan de kinderen hebben we ook alle
Cito-toetsen kunnen afnemen en zijn eveneens de rapportgesprekken gevoerd. De enorme
bereidwilligheid en veerkracht binnen het team heeft er in ieder geval voor gezorgd dat we ons
werk, ten gunste van de kinderen, goed en adequaat konden blijven voortzetten en dat heeft
natuurlijk eveneens onze topprioriteit! Neemt niet weg dat we het echte oudercontact nog steeds
heel erg missen… Blijf het contact dan ook zoeken met ons en bel met de school of stel uw vraag
gewoon aan de schoolpoort. We staan u heel graag te woord, weet dit!!

2. Belangrijke data
-

Dinsdag 20 april en woensdag 21 april 2021: eindtoets Route 8 (leerlingen groep 8).
Vrijdag 23 april 2021: Koningsspelen.
Maandag 26 april 20201: studiedag team De Schakel (alle leerlingen zijn vrij).
Dinsdag 27 april 2021: Koningsdag (alle leerlingen zijn vrij).
Vrijdag 30 april 2021: vanaf 12.45u start de meivakantie.
Maandag 24 mei 2021: Pinkstermaandag (vrij).

3. Project ‘IMC Basis’
Beste lezers,
Dit is een verslagje van leerling Otiya over hoe de afgelopen 4 weken met IMC Basis zijn verlopen!
Week 1: Fitnessinstructeur
Tijdens deze les leerden wij wat een fitnessinstructeur allemaal doet. Hij/zij helpt klanten om hun
persoonlijke trainingsdoelen te halen, maar ze kunnen ook groepslessen geven.

Een fitnessinstructeur weet ook veel over diëten en voedsel die je kunnen helpen bij je
trainingsdoelen. Wij kregen van ING een Activity Tracker, ook wel een stappenteller. Die telt
hoeveel stappen je per dag zet. Het was een hele leuke en motiverende les.
Week 2: Stratenmaker
Deze les ging over stratenmakers en wat ze allemaal doen. Het is wel een beetje ingewikkeld om
een straat te maken, want je doet het met de hand. Natuurlijk heb je tegenwoordig ook machines,
maar die worden zelden gebruikt. We gingen ook zelf een straat maken, maar dan met
suikerklontjes. Het was een gezellige les met veel samenwerken. Aan het einde was iedereen blij
met de resultaten.
Week 3: Bruggenbouwer
Bij deze les gingen we kennismaken met een bruggenbouwer/designer. Bij het bouwen van een
brug heb je meerdere beroepen zoals een aannemer, een architect en een metselaar.
Een brug bouwen lijkt heel makkelijk, maar is best ingewikkeld. Zo heb je verschillende technieken
nodig om een goede en stabiele brug te bouwen. Wij gingen ook zelf een brug bouwen van
spaghetti, marshmallows en satéprikkers. Iedereen zat hard te werken en de resultaten waren
super.
Week 4: Machinebouwer
Deze les ging over machines bouwen en wat er allemaal bij hoort. Een machinebouwer werkt in
een bedrijf. Hij maakt elektronische machines. Dat zijn machines waarbij het mechanisme wordt
bestuurd door elektronica. Wij kregen zelf ook de kans om een tekenmachine zelf in elkaar
zetten. Het was een groot succes!
Mijn mening over de lessen:
De afgelopen 4 weken dat we IMC Basis kregen waren heel leuk. Wij mochten ook meer zelf
dingen doen en niet alleen maar filmpjes kijken en wat opschrijven. Dus van mij krijgt IMC voor
hun inzet voor deze lessen een dikke vette 10!!

4. Startklas
In dit Schakeltje geven wij, juf Ellen en juf Sylvana, een korte update over de voortgang in de
Startklas. Dit jaar is het tweede schooljaar dat wij mogen werken in deze groep. Op dit moment
hebben wij 10 leerlingen. Inmiddels zijn onze derde en vierde leerling mogen uitstromen naar het
reguliere onderwijs, waarvan één in de instroomgroep bij juf Cindy en juf Margo.
Onze leerlingen komen uit verschillende wijken en dorpen uit de omgeving. Sommige leerlingen
stromen daardoor uit naar hun thuisschool in hun eigen omgeving.

Na een moeilijke periode van veel thuisonderwijs en niet met vriendjes kunnen spelen waren we
hartstikke blij om op 18 januari de kinderen weer te ontvangen in de Startklas. We hebben de
kinderen de eerste week laten wennen aan het terug samen zijn in de klas, de structuur van de
groep en het dagritme. De kinderen en wij waren erg enthousiast om elkaar weer terug te zien!
We vinden het erg belangrijk dat elk kind zich prettig en vertrouwd voelt in de groep, zowel met
de andere kinderen als met ons. Dit is een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren en
ontwikkelen. Hier besteden we als team van de Startklas veel en graag tijd en aandacht aan.
Daarnaast volgen wij zoveel mogelijk het onderwijsaanbod zoals in groep 1.
We werken met veel passie en plezier in de Startklas en hopen dit nog lang te mogen doen!
Groetjes,
Juf Ellen en juf Sylvana

5. SWPBS
Na de scholensluiting hebben we op school veel aandacht besteed aan SWPBS. Op de eerste
schooldag na de schoolsluiting hebben alle kinderen iets lekker gekregen om te vieren dat ze weer
op school waren.
Nu de ouders al geruime tijd niet meer binnen kunnen komen
in de school vanwege het coronavirus, willen we u graag
vertellen hoe SWPBS zichtbaar is in onze school:
De leerkrachten staan in de ochtend bij de deur om de
kinderen te ontvangen. Als kinderen op de juiste manier lopen
door de gangen, kunnen ze daarvoor beloond worden met de
welbekende muntjes. De afgelopen weken hebben de kinderen
hiervoor veel muntjes verdiend. In alle groepen zijn we ook
weer aan de slag gegaan met de gedragsverwachtingen die
horen bij onze kernwaarden respect, veiligheid en
verantwoordelijkheid.
Het is u vast al opgevallen, maar de bestickering van de ramen
van de school is nu helemaal klaar (zie hiernaast).
We zijn zelf heel blij met het resultaat!

6. Oudervereniging
Ook al kunnen veel activiteiten op dit moment niet doorgaan, toch willen we de leden van de
oudervereniging heel erg bedanken voor alles wat zij voor ons hebben gedaan in de afgelopen tijd.
De kinderen ontvingen onder andere een leuk presentje van de OV voor alle ongemak tijdens de
lock-down. Hier waren ze erg blij mee. Een heel leuk gebaar!!
Weet dat er op de achtergrond steeds plannen worden gemaakt voor alternatieve activiteiten en
dat we telkens afwegen hoe we een en ander wel kunnen organiseren.
Dames: hartelijk dank voor jullie tomeloze inzet en natuurlijk hopen we in het nieuwe schooljaar
weer een “normaal” jaar te hebben met alle traditionele festiviteiten.
Een aantal OV-leden gaan ons verlaten aan het einde van dit schooljaar, omdat hun
zoon/dochter in groep 8 zit. We zijn dan ook op zoek naar nieuwe OV-leden! Als u interesse
heeft om bij de OV te komen, dan kunt u dat aangeven bij meester Christian of juf Ria.

7. Eindtoets groep 8: Route 8
Op dinsdag 20 april en woensdag 21 april 2021 maken alle leerlingen van groep 8 weer de
verplichte eindtoets. Deze eindtoets meet de taal- en rekenvaardigheid van het kind na acht jaar
basisschool. Scholen kunnen zelf kiezen welke (door het ministerie van OCW goedgekeurde en
toegelaten) eindtoets ze afnemen.
Onze school heeft dit schooljaar wederom bewust gekozen voor
de eindtoets “Route 8” van A-VISION. ROUTE 8 is een adaptieve
toets. Dit betekent dat de moeilijkheid van elke vraag tijdens de
afname wordt aangepast aan de vaardigheid van de leerling. Juist
beantwoorde vragen leiden tot moeilijkere vragen en vice versa.
Leerlingen met een laag vaardigheidsniveau komen zo niet toe
aan lastige vragen en leerlingen die beter presteren, slaan
eenvoudige vragen over. De vragen sluiten dus aan bij het niveau
van elke leerling!
We wensen alle leerlingen uit groep 8 alvast heel veel succes toe
tijdens het maken van de Eindtoets!

8. Afscheid dierbare collega juf Claudia
En dan staat de wereld ineens stil… Dinsdag 5 januari 2021 werd een gitzwarte
dag voor alles en iedereen die juffrouw Claudia lief had.
Verdriet, ongeloof, verbijstering en verslagenheid... Haar gemis wordt nog
steeds breed en heftig gevoeld onder het personeel en de leerlingen op De
Schakel. Maar ook binnen INNOVO en in het bijzonder binnen het cluster
Heerlen stond Claudia bekend voor het vechten voor kansengelijkheid en daarin
liep ze graag voorop. Ze paste hiermee fantastisch op De Schakel.
De afscheidsdienst op onze eigen school (op woensdag 13 januari 2021) was
weliswaar heftig en intens, maar wat waren we ontroerd door de stortvloed
aan reacties van ouders, kinderen en collega-scholen. Ook de ouders en de
leerlingen in groep 3 die speciaal naar school waren gekomen om samen de
ballonnen op te laten, echt fantastisch!
Dit heeft ons als team enorm geholpen in het verwerkingsproces, héél erg
bedankt hiervoor!!
Onze ‘vlinder’ Claudia heeft nu een vast en eervol plekje in onze school gekregen, rust in vrede
Claudia!

9. Wist u dat …..
- Juffrouw Roos van groep 2 aan haar laatste maanden bezig is en aan het einde van dit
schooljaar met pensioen zal gaan?
- Wij als team uitgebreid zullen stilstaan bij haar mooie onderwijscarrière?
- U nog via Isy geïnformeerd zult worden over haar aanstaande afscheid?
- We heel blij zijn dat we in de afgelopen periode weer ‘gewoon’ fysiek onderwijs hebben
kunnen geven?
- Dat dit voor ons ook het fijnste en het beste werkt?
- ‘Good old’ juffrouw Tiny trotse oma is geworden van haar (tweede) kleinzoon, genaamd Melle?
- Wij zondag 9 mei 2021 alle moeders een fijne Moederdag toewensen?
- Wij iedereen alvast een hele fijne meivakantie willen toewensen!

