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1. Start nieuwe schooljaar
We zijn weer begonnen aan het nieuwe schooljaar en we hebben tevens een fijne en rustige start
gemaakt met de kinderen. En dat allemaal in twee schoolgebouwen waarbij in de zomervakantie
diverse renovatiewerkzaamheden hebben plaatsgevonden. Het geheel oogt in ieder geval fris en
opgeruimd en dat geeft ons energie!
Daarnaast hopen we dit schooljaar meer ruimte en vrijheid te krijgen als het gaat om de
‘ontmoeting’ tussen de leerkrachten en de ouders. De huidige Corona-regels bieden (nog) weinig
mogelijkheden qua schoolbezoek en dat betreuren we. Van de andere kant realiseren we ons ook
dat het onderwijs zoveel als het kan zoveel mogelijk door moet gaan, dus voorzichtigheid is en
blijft geboden.
We blijven dan ook zoeken naar wegen en oplossingen om het contact ‘levendig’ te houden en
jullie te voorzien van alle noodzakelijke informatie. Houd Isy in ieder geval goed in de gaten voor
het laatste nieuws, neem bij vragen telefonisch contact op met school of vraag op het schoolplein
naar de leerkracht(en). We staan u heel, heel graag te woord!

2. Belangrijke data
- Maandag 4 oktober 2021 t/m donderdag 21 oktober 2021:
kennismakingsgesprekken (leerkrachten – ouders).
- Woensdag 6 oktober 2021 t/m vrijdag 15 oktober 2021:
Kinderboekenweek.
- Woensdag 20 oktober 2021: alle kinderen hebben een vrije dag
i.v.m. een studiedag (alle scholen binnen stichting INNOVO).
- Vrijdag 22 oktober 2021: vanaf 12.45u start van de Herfstvakantie.

3. SWPBS
Na de zomervakantie zijn we goed en rustig gestart op basisschool de Schakel. Tijdens de eerste
weken geven we ook extra aandacht aan SWPBS en ons gedragsprotocol.
In alle groepen zijn de gedragsverwachtingen besproken. De leerkrachten delen weer volop
muntjes uit voor gewenst gedrag. We noemen deze weken tot aan de herfstvakantie dan ook de
‘gouden weken’.

Er is in deze weken veel aandacht voor groepsvorming en een goed werkklimaat in de klas. Dit
doen we door regelmatig groepsvormende spelletjes te spelen. Daarnaast worden de
gedragsverwachtingen regelmatig besproken en is er veel aandacht voor het welbevinden van de
kinderen. Op deze manier bouwen we aan een sterk groepsklimaat. Dit klimaat zorgt ervoor dat
we de rest van het schooljaar goed kunnen werken en dat de kinderen in een fijne omgeving
nieuwe dingen kunnen leren.

4. Renovatie beide schoolgebouwen
In de afgelopen zomervakantie is het niet bepaald rustig geweest
op onze school: er hebben dan ook gedurende de hele vakantie
diverse renovatiewerkzaamheden plaatsgevonden op de beide
schoollocaties.
In het hoofdgebouw zijn de klaslokalen van nieuwe keukenblokken voorzien. Daarnaast zijn alle
oude tapijtvloeren vervangen door dezelfde kleur linoleumvloeren (door de gehele school) en zijn
tevens alle plafonds vervangen en volledig up-to-date gemaakt. Het geheel oogt nu meer
ruimtelijk en heeft tevens een nette uitstraling gekregen.
Ook de dislocatie is van een nieuwe ‘look’ voorzien: alle deuren (binnen- en buitenkant) alsmede
de binnenmuren hebben een mooie kleur gekregen en dat zorgt voor een frisse uitstraling van het
gebouw.
We zijn dan ook trots op het resultaat!

5. Project ‘IMC Basis’
Ook dit schooljaar, nu al voor het derde jaar op rij, zullen we een start maken met het project ‘IMC
Basis’. Dit project wordt aangeboden aan alle leerlingen uit de groepen 7 en 8.
Gedurende een middag per week krijgen deze leerlingen een (aanvullend) onderwijsprogramma
aangeboden, waarbij ze een duidelijk beeld krijgen over welke beroepen er allemaal bestaan. Op
deze manier ontstaat er een beter perspectief bij het maken van keuzes voor de toekomst.
IMC Basis kenmerkt zich vooral door het ‘ervaren’: de
leerlingen volgen levensecht onderwijs met actuele casussen
en vraagstukken. Zo worden ze zich ervan bewust dat ze deel
uitmaken van en een bijdrage kunnen leveren aan de
maatschappij. Tijdens de lessen wordt de nadruk gelegd op
het ontwikkelen van vaardigheden zoals o.a. presenteren,
samenwerken, invloed uitoefenen en debatteren.
Het project staat ook dit jaar weer onder leiding van coördinator Michelle Muijlkens en zij heeft
wekelijks contact met de groepsleerkrachten (juffrouw Anouk en meester Tim). Op dinsdagmiddag
5 oktober 2021 vindt de startbijeenkomst (‘kick off’) plaats van IMC Basis.

6. Oudervereniging (OV)
Aan het einde van het vorige schooljaar hebben een aantal ouders de
OV verlaten omdat hun kind in groep 8 zat, of omdat zij het werk in
de OV niet meer konden combineren met andere werkzaamheden.
Wij willen hen nogmaals bedanken voor alle hulp en wensen hen en
hun kinderen alle goeds voor de toekomst!
Inmiddels hebben we een aantal ouders gevonden die onze OV komen versterken. De OV zal in
het komende schooljaar bestaan uit een 8-tal ouders en twee ouders die hebben aangegeven te
willen blijven ondersteunen bij activiteiten. Als eerste zal de OV de organisatie van het St.
Maartensfeest op zich nemen en daarna vallen we al snel weer in de Sint- en Kerstactiviteiten. Ook
willen we het bekende Kerstbal weer laten doorgaan. Dit is voor de kinderen altijd een hele leuke
avond waarin ze zich extra uitdossen om kans te maken op de titel ‘Kerstbal koning of koningin’.
Voor de Oudervereniging gelukkig weer een jaar waarin er van alles te organiseren valt. We
wensen jullie daarbij allemaal heel veel plezier!!

7. Startklas

De Startklas maakt een doorStart...

Aan het einde van het afgelopen schooljaar waren we verheugd dat we weer enkele kinderen
hebben kunnen laten uitstromen. 4 kinderen naar het reguliere onderwijs en 1 kind naar een
passende plek in het speciaal basisonderwijs (SBO). We krijgen van de ouders terug, dat alle 5 de
kinderen een goede start hebben gemaakt. Sylvana en Ellen hebben ook een bezoek gebracht aan
de kinderen op hun nieuwe school, omdat wij een stukje nazorg heel belangrijk vinden.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar hebben we weer 4 nieuwe kinderen mogen
verwelkomen. Samen met de 4 kinderen die voor de zomervakantie al in de Startklas zaten, zorgen
de 8 kinderen samen weer voor een hele andere dynamiek. Toch is na enkele weken onderwijs al
te merken, dat ze hun draai aardig hebben gevonden. De kinderen raken steeds sneller gewend
aan de structuur en routines in de Startklas en voelen zich daardoor thuis, veilig en vertrouwd.
Wij als team van de Startklas merken, dat we steeds beter op elkaar ingespeeld raken. Iedereen is
zich van zijn taak bewust. Ook nemen we het beste van de afgelopen 2 jaar mee en brengen we dit
samen in dit 3e jaar Startklas.
Net zoals de afgelopen 2 jaar hopen Sylvana, Ellen en ik dat we ook dit jaar elk kind in zijn kracht
kunnen zetten en het uiteindelijk naar een passende plek kunnen laten uitstromen.
Heel veel groeten uit de Startklas!!
Juf Ellen
Juf Sylvana
Meester Marc

8. Naschools aanbod in ontwikkeling
Momenteel zijn we als school druk bezig met diverse externe partijen om een naschools aanbod te
kunnen creëren voor alle kinderen uit de groepen 3 t/m 8. Om tegemoet te kunnen komen aan de
brede ontwikkeling van onze leerlingen willen we daarbij vooral inspelen op een verlengd aanbod
(op school zelf) rondom sport en muziek.
Qua organisatie willen wij het zo inplannen dat alle kinderen uit elk cluster (groepen 3/4, groepen
5/6 en de groepen 7/8) voor 1 dag per week kunnen deelnemen aan deze naschoolse sport- en
muziekactiviteiten.
De exacte startdatum kunnen we nog niet aangeven (we zijn daarbij afhankelijk van de
beschikbaarheid van deze externe partijen), maar zodra de organisatie rond is zullen we de ouders
direct informeren. Wordt vervolgd dus!

9. Wist u dat …..
-

We heel blij waren om jullie op 6 september weer allemaal terug te zien?
We alle nieuwe kinderen op onze school van harte welkom heten?
We het nog steeds betreuren dat we ouders in beperkte mate in de school mogen ontvangen?
We blijven zoeken naar wegen om met de ouders in contact te blijven en dat we de
samenwerking met jullie blijven zoeken?
Alle leerlingen vrij hebben op woensdag 20 oktober 2021 i.v.m. een studiedag binnen stichting
INNOVO?
Juffrouw Tiny ook dit schooljaar, alhoewel ze al een hele tijd met pensioen is, weer aanwezig is
op de Schakel?
En daarbij elke donderdag en vrijdag lesgevende taken verricht?
Juffrouw Anouk dit schooljaar nieuw gestart is op onze school?
En dat zij met veel plezier lesgeeft aan groep 7?
Juffrouw Cindy Janssen-Goessens haar re-integratie gestart is in groep 5?
Zij weer heel blij is om op school aanwezig te zijn?
Juffrouw Pauline heel hard werkt aan haar herstel?
Wij haar alle kracht en sterkte toewensen de komende tijd?
Juffrouw Desireé de werkzaamheden van juffrouw Pauline heeft overgenomen?
Wij haar eveneens van harte welkom heten op onze school?
Het project ’IMC Basis’ dit schooljaar voor alweer het derde jaar op rij van start zal gaan?
De kinderen uit de groepen 7 en 8 hieraan zullen deelnemen?
De beide schoollocaties een grondige opknapbeurt hebben gekregen en de gebouwen weer
een mooie en frisse uitstraling hebben?
We heel fijn en rustig gestart zijn dit schooljaar?

