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1. Corona update
In de meest recente nieuwsbrief vanuit het College van Bestuur stond het al uitgebreid vermeld:
de enorme impact van Corona op de voortzetting van het (basis)onderwijs. Besmettingen op de
scholen, groepen noodgedwongen naar huis sturen, het enorme lerarentekort ‘in den lande’, de
uitputting van de flexibele schil…
En toch (afkloppen!!): het aantal Corona-besmettingen en/of het naar huis sturen van groepen is
op onze school tot nu toe tot het minimum beperkt gebleven. Ons onderwijs heeft vrij
onafgebroken door kunnen gaan, sterker nog: de extra huiswerkbegeleiding na schooltijd voor de
leerlingen in de groepen 3 t/m 8 (vormgegeven door de eigen leerkrachten!) zorgt er zelfs voor dat
we extra kunnen inzetten op het bieden van effectieve leertijd.
Laten we vooral hopen dat het zo blijft en dat onze leerlingen zich ongestoord kunnen blijven
(door)ontwikkelen. Wij als team doen er in ieder geval alles aan om GOED onderwijs te bieden,
hoe moeilijk de omstandigheden soms ook zijn…

2. Belangrijke data
-

Vrijdag 24 december 2021: vanaf 12.45u start van de Kerstvakantie.
Week 7: oudergesprekken groep 8.
Vrijdag 25 februari 2022: vanaf 12.45u start van de Carnavalsvakantie.
Maandag 7 maart 2022: alle kinderen hebben een vrije dag i.v.m. een studiedag (team).
Week 10 en 11: oudergesprekken groepen 1 t/m 7.

3. SWPBS
De eerste periode van dit schooljaar hebben wij ons gericht
op de 'gouden weken'. Tijdens deze weken is er extra
aandacht voor groepsvorming, gedragsverwachtingen en het
belonen van gewenst gedrag. In iedere groep zijn er
spelletjes gespeeld om elkaar beter te leren kennen en te
werken aan de groepsvorming.

Een heel belangrijk onderdeel van SWPBS, is het geven van complimenten en het belonen van
gewenst gedrag. Het belonen doen we middels de welbekende muntjes. Na de herfst zijn we in
alle klassen begonnen met het geven van complimenten. De leerkracht geeft de kinderen
complimenten, de kinderen doen dit eveneens onderling en ook de leerkrachten onderling hebben
deze weken extra aandacht besteed aan het geven van complimenten.
We merken dat al deze activiteiten zorgen voor rust in de school en dat zorgt er weer voor dat
kinderen in een fijne omgeving kunnen leren.

4. Tutorlezen
Op onze school werken we in verschillende groepen met het
leesprogramma Bouw!
Bouw! is het unieke interventieprogramma waarmee leesproblemen
bij risicolezers in de groepen 3 t/m 5 aangepakt kunnen worden. Het
kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg. Ouders,
oudere leerlingen of vrijwilligers fungeren als tutor. Wetenschappers
van de UvA hebben aangetoond dat de combinatie van
gestructureerde computeroefeningen met gerichte ondersteuning
van de tutor, zeer effectief is. Bouw! is onafhankelijk naast bestaande
methodes te gebruiken. De online oefeningen passen zich aan het
tempo van de leerling aan. Toetsen en rapportages maken de
vooruitgang zichtbaar.
De leerlingen uit groep 8 begeleiden in twee groepen deze leerlingen. Zij fungeren daarbij als tutor
(mentor). De ouders van de leerlingen die met Bouw! werken, krijgen uitleg over dit programma,
waardoor ze ook thuis kunnen werken met hun kind. Thuis en op school werken met Bouw! werkt
erg positief, waarbij ook de ouderbetrokkenheid wordt vergroot.

5. Oudervereniging (OV)
Onlangs hebben de ouders van onze actieve OV weer een geweldig St. Maartensfeest
georganiseerd. Op 12 november 2021 trokken ongeveer 250 (!) volwassenen en kinderen door de
straten van Vrieheide. Bij het scoutinggebouw was het feest en werden de kinderen getrakteerd
op een lekkere wafel en chocomel. Heel fijn dat er zoveel enthousiaste kinderen en hun ouders
meeliepen in de stoet! Dit was dan ook de eerste activiteit die weer kon doorgaan ondanks alle
coronaperikelen. De kinderen hebben er lang op moeten wachten.
Ook het Sinterklaasfeest op vrijdag 3 december 2021 was weer een groot succes geworden.
We willen de leden van de OV wederom hartelijk bedanken voor hun inzet. Dankzij jullie was het
een gezellig feest!

6. Project ‘IMC Basis’
Ook dit schooljaar zijn we weer volop bezig met IMC in de groepen 7 en 8. Juf Michelle van IMC
Basis probeert iedere week gastdocenten te regelen om te vertellen over hun beroep. De weken
voor de herfstvakantie zijn we aan de slag gegaan met het vak archeologie. De groepen 7 en 8
hebben bezoek gehad van de Heemkundevereniging uit Brunssum. Zij hebben verteld over wat zij
doen en wat zij gevonden hebben in de bodem. Tijdens de tweede les heeft groep 7 les gekregen
van drie gastdocenten. Eentje heeft verteld over de prehistorie en over vuur maken, de ander was
een vuursteenbewerker en liet vuursteenbewerkingen zien, maar ook de speren en pijlen die hij
gemaakt had. De laatste gastdocent was archeoloog en ging met de kinderen opgravingen doen en
herleiden waar dit vandaan kwam.
Bij de tweede les heeft groep 8 een excursie gehad naar De Vondst in Heerlen. Hier hebben de
kinderen gezocht naar sporen uit het verleden. Er zijn muntjes schoongemaakt en oude potten in
elkaar gezet. Wij weten nu wat een archeoloog allemaal doet. Er waren zelfs kinderen die het
misschien wel leuk zouden vinden om later als archeoloog te gaan werken.
De afgelopen weken hebben wij gewerkt aan het thema muziek. We hebben bezoek gehad van
een gastdocent die musicus is bij Philharmonie Zuid-Nederland. Hij kwam vertellen over zijn werk,
zijn instrument en hij liet de kinderen kennismaken met verschillen instrumenten. We kwamen er
samen achter dat er al een aantal leerlingen zijn die een instrument spelen. Heel leuk!
Bij de tweede les hebben we een bewegende les gehad. We kregen bezoek van een dansdocent.
Zij vertelde over haar dagelijkse bezigheden. Daarnaast bedenkt ze de choreografie van
dansvoorstellingen in het theater en vertelde ze over de soorten dans die er zijn. We hebben
samen ook gedanst in de gymzaal op een liedje dat terugkomt in de theatervoorstelling ‘Heart
Beat’.
Bij de derde les hebben we posters gemaakt voor de voorstelling Heart beat. Deze posters
moesten aan een aantal zaken voldoen zoals de naam van de voorstelling, de datum van de
voorstelling, de tijd van de voorstelling en de plek van de voorstelling. Die posters zijn door juf
Michelle opgehangen in het theater in Sittard.
We hebben het thema ‘Creative Music Making’ afgesloten met de theatervoorstelling Heart Beat
in Sittard. Deze voorstelling ging over een jongen die een beetje somber was en op zoek was naar
leuke dingen in het leven. Het was een ontzettend leuke middag!

7. Startklas
Hierbij een korte update van juf Ellen en juf Sylvana uit de Startklas.
Afgelopen keer hebben jullie kunnen lezen dat er weer een aantal nieuwe leerlingen zijn
begonnen in de Startklas. De kinderen zijn ondertussen gewend aan de structuur en de regels in
de groep. Ze laten blijken dat ze zich prettig voelen en het naar hun zin hebben. Ze maken nieuwe
vriendjes en vriendinnetjes en maken tevens voor het eerst kennis met het onderwijs. We
investeren veel tijd in taal en het uitbreiden van de woordenschat. We verwachten komende tijd
dat er nog een aantal leerlingen zullen instromen en we verheugen ons dan ook op hun komst.
De startklas telt op dit moment 8 leerlingen waarvan 5 jongens en 3 meisjes. Door de kleine
setting trekken leerlingen veel met elkaar op en maken ze samen veel plezier. Dit is goed voor hun
ontwikkeling, waardoor ze tot leren komen. Voor ons ook hartstikke fijn om dit dagelijks te zien!
Groetjes,
Juf Ellen en juf Sylvana

8. VVE-thuis
VVE-thuis is een programma dat wij de ouders van groep 1 en 2 gratis aanbieden. In het
programma VVE-Thuis krijgen ouders, aansluitend bij de thema’s van de methode Onderbouwd,
ontwikkeling stimulerende activiteiten aangereikt om deze thuis met hun kind uit te voeren. Op de
maandelijkse VVE-Thuis ouderbijeenkomsten worden de activiteiten door de leerkracht toegelicht
en met de ouders geoefend.
Inmiddels is de eerste bijeenkomst geweest en deze is als heel positief
ervaren. Indien u interesse heeft om deel te nemen aan VVE-thuis en zit
uw kind in groep 1 of 2, meldt u dit dan bij de leerkracht.

9. Wist u dat …..
-

We een fantastische St. Maartensoptocht hebben gehad met een hele hoge opkomst?
Onze OV dit feest wederom tot in de puntjes had voorbereid?
We als team de OV hiervoor erg dankbaar zijn?
Op vrijdag 3 december 2021 Sinterklaas bij ons op bezoek is geweest?
De eigen leerkrachten van De Schakel extra huiswerkbegeleiding aanbieden aan de leerlingen
uit de groepen 3 t/m 8 in het kader van de verlengde schooldag?
- Het herstel van juffrouw Cindy Janssen-Goessens
(leerkracht groep 5) steeds beter verloopt en dat ze
daardoor vaker en langer in de groep aanwezig is?
- We juffrouw Pauline heel veel beterschap toewensen
en dat we hopen dat we haar in 2022 al wat vaker op
school mogen zien?
- We als team in de afgelopen periode een
studiebijeenkomst hebben gevolgd rondom SWPBS
en het bevorderen van kansengelijkheid?

Het team van basisschool De Schakel wenst iedereen een zalig Kerstfeest en
een gezond, vredig en gelukkig Nieuwjaar toe!
Met dank aan allen die onze school ‘een warm hart’ hebben toegedragen!

