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1. Wijzigingen personeel nieuwe schooljaar
Zoals reeds bekend hebben m.i.v. het nieuwe schooljaar een aantal personele wijzigingen
plaatsgevonden op basisschool de Schakel: juffrouw Cindy Scipio en meester Tim Creemers
hebben een nieuwe werkplek gevonden binnen stichting INNOVO en werken vanaf dit schooljaar
respectievelijk op basisschool Tarcisius te Heerlen en basisschool De Verrekijker te Amstenrade.
Daarnaast is adjunct-directeur Ria Jeurissen, na een dienstverband van maar liefst 43 jaar, met
haar welverdiende pensioen gegaan. Daarentegen mogen we ook een aantal nieuwe leerkrachten
en een onderwijsondersteuner verwelkomen binnen ons team: juffrouw Michelle (groep 1) en
juffrouw Danielle (groep 8) als nieuwe leerkrachten en juffrouw Lara (cluster middenbouw) als
onderwijsondersteuner. Tot slot kunnen we binnen het MT juffrouw Anouk, die reeds als
leerkracht aan De Schakel verbonden is, verwelkomen als intern begeleider van de bovenbouw.
Van harte welkom allemaal en heel veel werkplezier toegewenst op de Schakel!

2. Belangrijke data
- Maandag 3 oktober 2022 t/m donderdag 20 oktober 2022:
kennismakingsgesprekken (leerkrachten – ouders).
- Woensdag 5 oktober 2022 t/m vrijdag 14 oktober 2022:
Kinderboekenweek.
- Vrijdag 21 oktober 2022: vanaf 12.45u start van de Herfstvakantie.
- Dinsdag 8 november 2022: alle kinderen hebben een vrije dag i.v.m.
een studiedag.

3. Renovatie hoofdgebouw
In de afgelopen zomervakantie is het niet bepaald rustig geweest
op onze school: er hebben dan ook gedurende de hele vakantie
diverse renovatiewerkzaamheden plaatsgevonden in het
hoofdgebouw van De Schakel.

De binnenkant van het hoofdgebouw is van een nieuwe ‘look’ voorzien: alle deuren en
binnenmuren hebben een mooie kleur gekregen (wit en blauw) en dat zorgt voor een frisse
uitstraling van het gebouw. Daarnaast zijn nu álle ruimten voorzien van dezelfde kleur
linoleumvloeren. Het geheel oogt nu in ieder geval meer ruimtelijk en heeft tevens een nette
uitstraling gekregen. Daarnaast zullen in de komende periode alle kozijnen van de betreffende
lokalen stapsgewijs worden vervangen voor dezelfde (licht)blauwe kleur.
Eind november 2022 kunnen we het ‘resultaat’ pas echt bekijken, en daar hebben we alle
vertrouwen in!

4. SWPBS
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen, dit betekent dat
we ook weer aan de slag gaan met SWPBS.
We starten in de eerste weken met de gouden weken, waar
we veel aandacht besteden aan groepsvorming. We spelen
groepsvormende spelletjes en besteden aandacht aan het
geven van complimenten aan elkaar.
De leerkrachten bespreken de gedragsverwachtingen in de
klas en belonen kinderen als ze gewenst gedrag laten zien.
Op deze manier zorgen we er samen voor dat we op een
positieve manier aan het schooljaar kunnen beginnen.

5. Project ‘IMC Basis’
Ook dit schooljaar zullen we een start maken met het project ‘IMC Basis’, alleen zal het project
later gaan plaatsvinden dan in voorgaande schooljaren. De vaste coördinator van het project,
Michelle Muijlkens, heeft namelijk vlak voor de zomervakantie een baan buiten IMC Basis
aanvaard. De organisatie IMC Weekendschool heeft in de afgelopen periode dan ook een vacature
uitgezet om een opvolger te vinden voor Michelle en deze procedure bevindt zich nu in een
vergevorderde fase. Zodra we meer weten over de opvolging en de startdatum van IMC Basis,
hoort u dat uiteraard spoedig van ons.
Het project zal dit schooljaar worden aangeboden aan 3
groepen, namelijk de groepen 7, 7-8 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.
We houden u op de hoogte over de aanstaande startdatum!

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 6-tal ouders én vijf 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
Voor de Startklas is het vierde jaar van ‘Start’ gegaan…
Na 6 lange warme, zonnige, droge en vooral heerlijke vakantieweken zijn we ook in de Startklas op
5 september weer van start gegaan. Wat fijn was het om de kinderen die er voor de vakantie al
waren weer terug te zien. Het leek wel of ze een groeispurt hadden doorgemaakt. Ook fijn was het
om weer 3 nieuwe kinderen te mogen begroeten. De uitdaging voor ons is om ook deze 3
nieuwelingen 'een' te laten worden met de andere leerlingen. In de Startklas verlaten het hele jaar
door kinderen de klas en komen weer nieuwe kinderen 'binnen'. Dit zorgt elke keer voor een
verandering van de groepsdynamiek. Omdat ieder kind anders is, betekent dit voor ons dat we de
omgangsvormen moeten aanpassen, bijstellen en afstemmen. Het blijft uniek dat dit ook elke keer
weer lukt!
We hopen dit schooljaar weer alle kinderen in hun kracht te kunnen zetten, zodat ze op een
passende plek (het liefst in het reguliere basisonderwijs) kunnen starten in groep 1.
Tot de volgende keer!
Juffrouw Ellen (JenS), juffrouw Sylvana (onderwijsondersteuner) en meester Marc (leerkracht).

8. Isy
Zoals bekend maken we al jaren gebruik van de digitale
nieuwsbrief Isy. Middels Isy kan de school, via de mail, direct
contact maken met de ouders en tevens belangrijke informatie
delen. Bij een nieuwsmelding op Isy ontvangt u via uw emailadres een link waarop u dient te klikken. Vervolgens komt u
op Isy terecht waarop u de nieuwsmelding kunt lezen.
Heeft u op dit moment nog geen e-mailadres doorgegeven aan de leerkracht:
dan het vriendelijke verzoek om dit op korte termijn alsnog te doen!
Inloggen via Isy gaat gemakkelijk via onze website: https://bsdeschakel.isy-school.nl/login

9. Wist u dat …..
-

We heel blij waren om jullie op 5 september weer allemaal terug te zien?
We alle nieuwe kinderen op onze school van harte welkom heten?
We alle ouders eindelijk weer mogen ontvangen in de school?
We als team hier heel blij mee zijn?
We eind vorig schooljaar maar liefst twee trouwfeesten hebben gehad?
Zowel juffrouw Anouk (met haar man Joeri) als juffrouw Annika (met haar man Freddie) kunnen
terugblikken op een geweldig feest?
Meester Eric in de zomervakantie voor de tweede keer papa is geworden van zoon Luuk?
Wij meester Eric en diens vrouw Suzanne van harte feliciteren met hun gezinsuitbreiding?
Meester Eric dit schooljaar 1 dag ouderschapsverlof heeft opgenomen?
En juffrouw Cindy zijn groep 6 op de donderdag zal overnemen?
Juffrouw Annika de lerarenbeurs heeft aangevraagd om een Masteropleiding te gaan volgen?
Dat we scholing en ontwikkeling van onze medewerkers stimuleren?
Dat de kinderen hier ook van profiteren?
Alle leerlingen vrij hebben op dinsdag 8 november 2022 i.v.m. een studiedag van ons team?
Juffrouw Anouk dit schooljaar voor 3 dagen per week als intern begeleider van de bovenbouw
werkzaam is op onze school?
Zij ook nog 2 dagen lesgeeft in de groepen 7-8 en 8?
Er drie nieuwe collega’s gestart zijn op de Schakel: juffrouw Michelle (groep 1), juffrouw
Danielle (groep 8) en juffrouw Lara (onderwijsondersteuner)?
Basisschool De Schakel vanaf dit schooljaar officieel een opleidingsschool is voor PABOstudenten?
Wij nu maar liefst 3 PABO-stagiaires ‘in huis hebben’?
Juffrouw Chelsey Schell als LIO-stagiaire (afstudeerstage: 4e jaars PABO-student) verbonden is
aan de groep 7 van meester Juul?
Juffrouw Pauline en juffrouw Sandra heel hard werken aan hun herstel?
Wij hen beiden alle kracht en sterkte toewensen de komende tijd?
Juffrouw Desiree de werkzaamheden van juffrouw Pauline heeft overgenomen in groep 4?
Het hoofdgebouw een grondige opknapbeurt heeft gekregen en het gebouw van binnen een
mooie en frisse uitstraling heeft?
Gedurende de komende periode ook nog alle kozijnen worden vervangen?
We heel fijn en rustig gestart zijn dit schooljaar?

