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1. Start nieuwe schooljaar
We zijn weer begonnen! En gelukkig maar. Nog niet helemaal zoals ‘gewoonlijk’ natuurlijk, en dat
kan ook niet anders in deze tijd, maar de kinderen en de leerkrachten zijn er weer en dat stelt
gerust! Neemt niet weg dat we nog steeds in een hoogst onzekere tijd leven, er vrijwel dagelijks
lastige ‘Corona-vraagstukken’ liggen die niet zo gemakkelijk op te lossen zijn en dat simpelweg
niemand weet wanneer dit zal eindigen. Ook het contact met de ouders missen we gewoon heel
erg en dat raakt ons!
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 bij de schoolpoort
naar de leerkracht(en). We staan u heel graag te woord, weet dit!!

2. Belangrijke data
- Woensdag 30 september 2020 t/m vrijdag 9 oktober 2020:
Kinderboekenweek.
- Woensdag 14 oktober 2020: alle kinderen hebben een vrije dag
i.v.m. een studiedag (team).
- Vrijdag 16 oktober 2020: vanaf 12.45u start van de Herfstvakantie.
- Dinsdag 10 november 2020: alle kinderen hebben een vrije dag i.v.m. een studiedag (team).
- Week 46 en 47: oudergesprekken (groepen 1 t/m 8).

3. SWPBS en de gouden weken
Ieder jaar starten wij het schooljaar met de gouden weken. Tijdens deze weken doen wij
activiteiten, spelletjes en werkvormen die goed zijn voor de groepsvorming. Wij vinden het
belangrijk dat kinderen graag naar school komen en zich prettig voelen in de groep.
Samen met de kinderen hebben we in de afgelopen jaren ook duidelijke afspraken gemaakt over
gewenst gedrag in onze school. In alle groepen gelden deze afspraken en gedurende dit schooljaar
zullen we regelmatig een gemaakte afspraak centraal stellen.

De komende weken gaan we aan de slag met de volgende afspraken:
• We wandelen in de gang en we zijn stil op
de gangen.
• We hangen onze jassen en tassen netjes aan
de kapstok.
• Als we buiten spelen en we vinden iets niet
leuk, dan zeggen we: ‘Stop, hou op!’. Als het
andere kindje niet naar mij luistert ga ik
naar de juf of meester en dan lossen we het
samen op.
We wensen alle kinderen, ouders, meesters en juffen een heel fijn nieuw schooljaar!

4. Nieuwe rekenmethode
Het vorig schooljaar heeft de werkgroep Rekenen zich gebogen over de aanschaf van een nieuwe
rekenmethode voor de groepen 3 t/m 8, omdat de oude rekenmethode gedateerd was. Na gericht
onderzoek bleven uiteindelijk twee rekenmethodes over die aansluiten bij onze visie en werkwijze
op school.
Uiteindelijk heeft het team unaniem gekozen voor de methode
‘De Wereld in Getallen 5’, de opvolger van de huidige
rekenmethode. Deze methode sluit heel goed aan bij de
belevingswereld van de kinderen, waarin wordt gewerkt met
duidelijke lesdoelen en uitdagende rekenopdrachten.
Ook de koppeling met ICT (o.a. lessen op het Prowisebord en het
werken met chromebooks) is nadrukkelijk in de methode verwerkt
en er is tevens veel aandacht voor automatisering en herhaling.
Kortom: een mooie en goede methode waar we de komende jaren
zeker mee vooruit kunnen!

5. Project ‘IMC Basis’
Zoals bekend hebben we vorig schooljaar een start gemaakt met het project ‘IMC Basis’. Echter,
door het Coronavirus en de tijdelijke sluiting van de school zijn helaas niet alle lessen door kunnen
gaan. Gedurende dit schooljaar wordt het project dan ook gecontinueerd voor 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 onder leiding van coördinator Michelle Muijlkens en zij heeft wekelijks contact
met de groepsleerkrachten (juffrouw Cindy en meester Tim). Ook worden regelmatig
gastdocenten uitgenodigd en wordt elk thema afgerond met een heuse excursie!
Op dinsdagmiddag 22 september 2020 vindt de startbijeenkomst plaats van IMC Basis.

6. Oudervereniging (OV)
In de afgelopen maanden stonden er een aantal activiteiten gepland die vanwege Corona helaas
niet konden doorgaan. Zo hebben we de hapjesmarkt en de afsluitende Fancy-Fair spijtig genoeg
moeten afzeggen.
Toch hebben de leden van de oudervereniging bepaald niet stilgezeten,
integendeel zelfs! Ze hebben voor de kinderen van groep 8 in de
laatste schoolweek nog veel kunnen betekenen. De heerlijke lunch
en de frietjes werden door hen georganiseerd en verzorgd. Ook
hielpen ze mee op de afscheidsmiddag en werd er mooi versierd.
Ook nu zijn ze alweer druk bezig met de komende activiteiten, al
blijft het natuurlijk koffiedik kijken wat er allemaal wel of nog niet
mogelijk is. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van alles.
Fijn dat jullie je zo inzetten en jullie vrije tijd besteden aan de kinderen van De Schakel.
Dank jullie wel alvast voor al het goede en waardevolle werk dat jullie leveren!

7. Startklas
De startklas: ‘een samenwerking waarbij zorg wordt ingezet om onderwijs mogelijk te maken’
In de vorige nieuwsbrief stond vermeld dat in mei alweer twee leerlingen waren ingestroomd in
de startklas, met in totaal 8 leerlingen. Ondertussen kan ik vermelden dat de eerste startklasleerling onlangs in het nieuwe schooljaar is gestart op een voor haar passende plek. Zij heeft ons
dus verlaten. Zoals het er nu naar uitziet gaan na de herfstvakantie en na de kerstvakantie de
tweede en derde leerling uitstromen naar een voor hen passende plek.
De groep is bij de start van het nieuwe schooljaar aangevuld met een nieuwe leerling en in
september komt er nog een leerling bij. Zo zal het aantal leerlingen rondom de 9 blijven.
Zoals al eerder vermeld is elk kind uniek en heeft het zijn eigen plan van aanpak. Deze persoonlijke
plannen stellen we zelf op met doelen op pedagogisch, didactisch en zorg gebied. We merken dat
elk kind in zijn eigen tempo uitgaande van zijn eigen kracht en talent behoorlijke sprongen maakt.
De afgelopen periode heeft, behalve beperkingen vanwege corona, ook hele positieve dingen
gebracht. Ook in de startklas! Het afscheid moment in de ochtend verloopt een stuk vlotter en dit
zorgt ook weer voor meer effectieve leertijd. We begrijpen echter ook dat het afscheid nemen
vanuit het klaslokaal soms wel wordt gemist.
Ellen, Sylvana en ik wensen jullie allemaal een heel fijn schooljaar toe!!

8. Isy
Zoals bekend maken we al een aantal schooljaren 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
e-mailadres 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 24 augustus weer allemaal terug te zien?
We alle nieuwe kinderen op onze school van harte welkom heten?
We het nog steeds betreuren dat we geen ouders 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 14 oktober 2020 en dinsdag 10 november 2020 i.v.m.
twee studiedagen met het team?
Meester Eric gaat trouwen op vrijdag 16 oktober 2020?
We hem en zijn vrouw Suzanne een hele fijne dag toewensen en alle geluk en voorspoed voor
in de toekomst?
Juffrouw Tiny ook dit schooljaar, alhoewel ze al een tijdje met pensioen is, weer aanwezig is op
de Schakel?
En daarbij elke maandag en donderdag ondersteunende werkzaamheden verricht?
Het project ’IMC Basis’ ook dit schooljaar weer van start zal gaan?
De kinderen uit de groepen 7 en 8 hieraan zullen deelnemen?
We heel fijn en rustig gestart zijn dit schooljaar?

