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1. Voorleeswedstrijd
Op vrijdag 13 oktober 2017 heeft de voorleeswedstrijd plaatsgevonden op De Schakel voor
de leerlingen uit de groepen 7-8. Naast alle leerlingen waren ook de ouders uitgenodigd om
de ‘kandidaten’ aan te moedigen in de centrale hal van onze school. Het werd een hele
spannende wedstrijd, waarbij alle deelnemers zich van hun beste kant lieten zien!
Uiteindelijk heeft Nisrine Mechih de voorleeswedstrijd gewonnen! Zij mag zich de trotse
voorleeskampioen van De Schakel noemen. Nisrine mag nu deelnemen aan de scholenfinale.
We wensen haar heel veel succes toe, zet hem op!

2. Belangrijke data
-

Vrijdag 22 december 2017: om 12.30u is de school uit (start Kerstvakantie).
Maandag 15 januari 2018: informatieavond Voortgezet Onderwijs (groep 8).
Vrijdag 26 januari 2018: om 12.30u is de school uit.
Vrijdag 9 februari 2018: carnavalsochtend op De Schakel; om 12.30u is de school uit (start
carnavalsvakantie).

3. Kijken over de muren van De Schakel
Op onze school is meester Roger (uit groep 3B) vanaf december elke donderdag vrij
geroosterd om een naschools aanbod te ontwerpen voor een aantal leerlingen uit de
groepen 5, 6 en 7. Dit project wordt gesubsidieerd vanuit het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap en het wordt uitgevoerd samen met de basisscholen St. Paulus, De
Wegwijzer en De Broederschool. Ook op deze scholen wordt er een leerkracht vrij
geroosterd om het project vorm te kunnen geven. Deze vier INNOVO-scholen gaan
gezamenlijk aan de slag om een programma te ontwerpen dat later op meerdere
basisscholen in Nederland uitgevoerd kan worden. In dit aanbod staan onder andere de
volgende activiteiten centraal: studiebegeleiding, ontwikkeling van sociale vaardigheden,
verlengd aanbod (uit de wereld van wetenschap, techniek, sport en cultuur) en
taalactivering. De leerlingen zullen ook de wereld buiten De Schakel gaan ontdekken en
hiervoor zullen we mogelijk bedrijven of instanties in de directe omgeving gaan bezoeken.

4. SWPBS
Iedereen vindt het fijn om een complimentje te krijgen. Op school doen we dit heel bewust.
We willen kinderen namelijk belonen voor goed gedrag. Binnen de lessen SWPBS leren we
kinderen welk gedrag van hen verwacht wordt. Het gewenste gedrag wordt getraind met
behulp van pictogrammen. Houdt een kind zich netjes aan de verwachting, dan krijgt het een
dojo. Dit zijn punten waarmee het kind iets extra’s kan verdienen. Veel groepen hebben een
dojo-winkeltje. Met 10 dojo’s kun je bijvoorbeeld extra computertijd kopen. Sommige
groepen sparen als groep voor een groepsbeloning: een film of een thema feestje.
De afgelopen weken hebben we gewerkt aan het lopen in het gebouw en het ophangen van
de jassen. Er is zelfs een heuse kapstok-wedstrijd gehouden. Iedere donderdag werd een
winnende groep bekend gemaakt die een gezonde traktatie kreeg.

5. Medezeggenschapsraad (MR)
Wat doet onze MR?
Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de wet medezeggenschap op
scholen (WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap; op inspraak. De MR
bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met
de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen en
vernieuwingen in het onderwijs, geldbesteding, informatie- en communicatietechnologie
(ICT), veiligheid op school en de inzet en raadpleging van ouders in het onderwijs.
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van de school de MR om advies
en instemming moet vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven,
instemming bekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie
heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan,
schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Naast de
formele bevoegdheden van de MR is zij vooral een klankbord voor de directie en een kanaal
voor ouders met vragen of opmerkingen.
De notulen van de MR-vergaderingen zijn te lezen. U kunt deze opvragen bij een van de MR
leden. Tevens is het mogelijk een vergadering bij te wonen. Geeft u dit door aan een van de
MR leden. U bent van harte welkom.

Samenstelling:
Zoals aangegeven bestaat de MR uit leerkrachten en ouders. De directie maakt geen
onderdeel uit van de MR, maar neemt op verzoek deel aan de vergaderingen. De omvang
van de MR hangt af van het aantal leerlingen van de school. De MR van bs de Schakel
bestaat uit 6 deelnemers,
3 personeelsleden en 3 ouder-vertegenwoordigers.
Personeelsleden: Sylvia Voeten, Cindy Scipio en Corine Wessels.
Ouders: Yolanda Lanslots (voorzitter), Rolanda Totté en Dennis Kalsbeek.

6. Activiteiten oudervereniging (OV)
In de afgelopen periode heeft onze oudervereniging twee mooie activiteiten georganiseerd,
namelijk het Sint Maartensfeest (op vrijdagavond 10 november 2017) en het Kerstbal (op
vrijdagavond 8 december 2017). Het is een groot succes geworden!
Naast het feit dat de oudervereniging alles ‘tot in de puntjes’ had voorbereid, was de
opkomst tijdens de beide activiteiten erg groot te noemen en was de sfeer tevens heel knus
en gezellig!
We verheugen ons dan ook nu al op de volgende activiteit vanuit de oudervereniging,
namelijk de Fancy Fair!
Langs deze weg willen we onze oudervereniging in ieder geval
hartelijk bedanken voor hun inzet en betrokkenheid, chapeau!!

7. Scholen op de kaart
Naast onze reeds bestaande website (www.bsdeschakel.nl) is er nog een speciale website
ontwikkeld waarmee ouders gemakkelijk en snel basisscholen onderling met elkaar kunnen
vergelijken (dit op initiatief van de PO-raad, genaamd 'scholen op de kaart').
De website van de Schakel is onlangs grondig 'ge-update' middels het toevoegen van nieuwe
foto's en het verwerken van alle relevante informatie betreffende onze school. Neem gerust
eens een kijkje op onze website middels de onderstaande link:
https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/6474/Rooms-Katholieke-Basisschool-DeSchakel
Veel lees- en kijkplezier gewenst!

8. Isy
We merken dat steeds meer ouders gebruik maken van de digitale nieuwsbrief Isy en dat
doet ons deugd! Zoals reeds eerder gecommuniceerd kan de school middels Isy (via de mail)
direct contact maken met de ouders en tevens belangrijke informatie delen. Het aantal
papieren briefjes is in ieder geval sterk verminderd en deze ‘lijn’ willen we graag
doortrekken.
Toch hebben nog niet alle ouders zich aangemeld bij Isy. Dus bij deze de (herhaalde) oproep
om uw e-mailadres door te geven aan de leerkracht!
Inloggen via Isy gaat via de link https://bsdeschakel.isy-school.nl/login

9. Wist u dat …..
- Op vrijdag 1 december 2017 Sinterklaas bij ons op bezoek is geweest?
- Het herstel van juffrouw Cindy Janssen-Goessens (leerkracht groep 7-8A) voorspoedig
verloopt en dat ze steeds vaker in de groep aanwezig is?
- De opkomst tijdens de VVE-thuisbijeenkomsten nog nooit zo hoog is geweest?
- En dat ons dit veel energie en plezier oplevert?
- Dat juffrouw Yade Kalsbeek elke donderdag zal lesgeven in groep 3B in verband met het
vrij roosteren van meester Roger (project naschools aanbod)?
- U de ouderbijdrage kunt overmaken op rekeningnummer NL82RABO0137735766 t.n.v.
Innovo Stichting voor Katholiek onderwijs?
- We als team in de afgelopen periode twee studiedagen hebben gevolgd rondom meer- en
hoogbegaafdheid en diagnostiek leesonderwijs?
- En dat we dit samen met het team van St. Paulus hebben gedaan?
- We veel waarde hechten aan onze samenwerking waarbij we vooral van en met elkaar
kunnen leren?

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!

