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1. Koningsspelen
De Koningsspelen vinden dit schooljaar plaats op vrijdag 20 april 2018, de laatste vrijdag
voor de meivakantie. De ‘Koningssportdag’ vormt weer het hart van deze vrolijke en
sportieve dag en wordt voorafgegaan door een goed en bovenal feestelijk Koningsontbijt. De
leerlingen uit de groepen 1-2 vieren de Koningsspelen op school en de leerlingen uit de
groepen 3 t/m 8 gaan na het Koningsontbijt op school naar het voetbalveld van NEC’92
(georganiseerd door de gemeente Heerlen). Op de betreffende website
(www.koningsspelen.nl) kunt u meer informatie vinden over de Koningsspelen, zoals o.a. het
liedje met dansje dat als aftrap wordt gebruikt voor deze Koningsspelen.

2. Belangrijke data
- Dinsdag 17 april en woensdag 18 april 2018: eindtoets Route 8 (leerlingen groep 8).
- Vrijdag 20 april 2018: Koningsspelen (de hele dag sport en spel) en vanaf 14.30u start de
meivakantie.
- Donderdag 10 mei 2018: Hemelvaartsdag (vrij).
- Vrijdag 11 mei 2018: vrije dag.
- Maandag 21 mei 2018: Pinkstermaandag (vrij).
- Dinsdag 22 mei 2018: studiedag team de Schakel (alle leerlingen zijn vrij).

3. Projext ‘Next Level Kids’
Vanaf dit schooljaar is het project ‘Next Level Kids’ van start gegaan (een gesubsidieerd
project vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Een dertiental
kinderen volgen iedere donderdag tussen 14.00 en 17.00 uur een extra programma. Binnen
dit programma worden activiteiten georganiseerd die de kinderen op een andere manier
uitdagen om te leren. Het zelf ontdekkend leren, het reflecteren op eigen handelen en het
presenteren staan hierin centraal. Dit doen we op school of tijdens een excursie. Voor de
kinderen betekent dit vaak een lange en enerverende dag. Vandaar dat we geprobeerd
hebben het lokaal een huiselijke sfeer te geven. Ze hebben dan minder het gevoel dat ze op
school zijn en vergeten zelfs dat ze aan het leren zijn.

Het leren gebeurt onbewust. Door het reflecteren en het houden van kindgesprekken volgen
we nauwgezet de persoonlijke en emotionele ontwikkeling van de deelnemers.

In de afgelopen weken hebben we gewerkt aan het thema ‘wetenschap en techniek’ (zie de
foto’s hierboven). We hebben in groepjes onder begeleiding van de ouders een knikkerbaan
gemaakt. Het werken met deze materalen en gereedschappen is al een hele ervaring!
Tijdens een bezoek aan het Continium in Kerkrade is er geëxperimenteerd met technische
insecten die bewegen op zonne-energie. En Mad Sience heeft een workshop over magneten
verzorgd. Alle ervaringen worden verrijkt met woordenschat en tevens verwerkt in
presentaties.

4. Tevredenheidonderzoek
Na de meivakantie vindt het (tweejaarlijkse) tevredenheidonderzoek plaats onder de
leerlingen, de ouders en de medewerkers van basisschool De Schakel. De afnameperiode
betreft van 14 t/m 25 mei 2018. Om een zo compleet mogelijk beeld van onze school te
kunnen krijgen, is het van groot belang dat zoveel mogelijk ouders aan deze vragenlijst
deelnemen. We hechten veel waarde aan uw mening over onze school en het onderwijs dat
wij verzorgen aan uw kind(eren). Verdere informatie volgt nog (per brief en Isy), we houden
u zeker op de hoogte!
Namens alle medewerkers van basisschool De Schakel
alvast hartelijk dank voor uw deelname!

5. SWPBS
Een essentieel onderdeel binnen ons onderwijs vormt SWPBS, een methodiek die we al ruim
2 jaar toepassen op onze school. SWPBS is een preventieve aanpak van gedrag en heeft als
doel om schoolbreed en vanuit gedeelde waarden een veilig en positief schoolklimaat te
creëren dat alle leerlingen in staat stelt om optimaal te profiteren van het geboden
onderwijs.
Onderzoek naar SWPBS laat zien dat de aanpak positieve effecten heeft bij leerlingen: ze
voelen zich veiliger, gedragen zich sociaal vaardiger, vertonen minder probleemgedrag, laten
betere schoolprestaties zien en hebben tevens meer effectieve leertijd.
Op basisschool De Schakel wordt goed gedrag beloond! Door het goede gedrag te stimuleren
en te benoemen proberen we het ongewenst gedrag tegen te gaan.

Elke periode van een aantal weken wordt er bij ons op school een gedragsverwachting
aangeleerd. Deze wordt dan schoolbreed beloond. Gedurende de afgelopen periode hebben
we met de hele school geoefend aan een aantal gedragsverwachtingen:
- We lopen rustig naar buiten.
- We hangen de jas en tas netjes aan de kapstok.
- We laten goed gedrag zien tijdens de gymlessen.
Ook zijn we actief bezig geweest met het geven van complimenten en hebben kinderen
complimenten bedacht voor hun ouders (tijdens de ouderavonden).
Wilt u meer weten over SWPBS: loop dan gerust even binnen of kijk op
http://www.swpbs.nl/swpbs

6. Oudervereniging (OV)
In de afgelopen periode heeft onze oudervereniging weer een
fijne en actieve bijdrage geleverd aan o.a. onze Carnavalsviering
en het Paasfeest bij de kleuters, dank je wel hiervoor!
Gedurende de komende periode staan er wederom een aantal activiteiten op het
programma, denk b.v. maar aan de ‘Schakel got Talent’ op woensdag 6 juni 2018 en
natuurlijk de Fancy Fair op woensdag 27 juni 2018.
Noteer deze datums alvast in uw agenda!

7. VVE thuisbijeenkomsten
Al heel wat jaren werken we bij de kleuters met de methode “Piramide”. Deze methode
bestaat uit verschillende thema’s die ongeveer zo’n 4 weken duren. Op deze manier
stimuleren wij de kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling door een combinatie
van spelen, werken en leren. Kinderen die extra steun nodig hebben krijgen speciale
aandacht in de vorm van taalstimulering en spel. Ook betrekken wij ouders hierin en wel
d.m.v. VVE thuisbijeenkomsten. VVE Thuis is een programma voor ouders met kinderen van
3 tot 6 jaar die deelnemen aan voor- en vroegschoolse educatie. De activiteiten van VVE
Thuis sluiten aan bij de methode Piramide. Hierdoor komen woorden, begrippen en andere
leerinhouden zowel op school als thuis aan de orde. Ouders leren hoe ze hun kind kunnen
stimuleren en ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling.
Wat doen wij zoal tijdens deze bijeenkomsten:
Materialen:
De activiteiten staan in een themaboekje. Voor ieder thema is er een ander themaboekje.
Hierin leest u welke activiteiten u kunt doen en hoe u dat het beste kunt vormgeven. In het
themaboekje zitten ook werkbladen zoals puzzels, praatplaten en lotto's. Deze boekjes krijgt
u als u meedoet aan VVE-thuis.
Ondersteuning:
U hoeft VVE Thuis niet alleen te doen. Bij ieder thema wordt een ouderbijeenkomst
gehouden. U krijgt dan uitleg over de activiteiten en tevens informatie over de ontwikkeling
van uw kind. Tijdens deze bijeenkomsten is er, naast de voorlichting, ook ruimte voor vragen
over opvoeding en andere onderwerpen die met u en uw kind te maken hebben. Daarnaast
kunt u met andere ouders ervaringen delen en uitwisselen.

Ook dit jaar hebben we alweer de helft van de bijeenkomsten erop zitten. De ouders die op
dit moment deelnemen aan VVE thuis, zijn heel enthousiast! Volgend schooljaar starten we
weer met een nieuwe groep.
Heeft u interesse? Houdt u Isy dan goed in de gaten. Want VOL = VOL.

8. Eindtoets groep 8: Route 8
Op dinsdag 17 april en woensdag 18 april 2018 maken alle leerlingen van groep 8 weer de
verplichte eindtoets. Deze eindtoets meet de taal- en rekenvaardigheid van het kind na acht
jaar basisschool. Scholen kunnen zelf kiezen welke (door het ministerie van OCW
goedgekeurde en toegelaten) eindtoets ze afnemen.
Onze school heeft vanaf dit schooljaar bewust gekozen voor de eindtoets “Route 8” van
A-VISION. ROUTE 8 is een adaptieve toets. Dit betekent dat de moeilijkheid van elke vraag
tijdens de afname wordt aangepast aan de vaardigheid van de leerling. Juist beantwoorde
vragen leiden tot moeilijkere vragen en vice versa. Leerlingen met een laag
vaardigheidsniveau komen zo niet toe aan lastige vragen en leerlingen die beter presteren,
slaan eenvoudige vragen over. De vragen sluiten dus aan bij het niveau van elke leerling!
We wensen alle leerlingen uit groep 8 alvast heel veel succes toe tijdens het maken van de
Eindtoets!

9. Wist u dat …..
- We als team in de afgelopen periode twee studiedagen hebben gevolgd rondom
opbrengstgericht werken en meer- en hoogbegaafdheid?
- Meester Eric en zijn vriendin Suzanne de trotse ouders zijn geworden van dochter Fleur?
- En dat Fleur al goed gegroeid is?
- Dat op zondag 22 april 2018 om 10.00u de Heilige Communie gevierd wordt?
- Wij de ouders en de communicantjes alvast een zonnige en fijne Communie toewensen.
PROFICIAT van het team!
- Dat wij zondag 13 mei 2018 alle moeders een fijne Moederdag toewensen?
- Juffrouw Henriëtte aan het einde van het schooljaar na een onderwijscarrière van maar
liefst 40 jaar met pensioen zal gaan?
- Dat we u nog uitgebreid zullen informeren over haar afscheid?
- Dat oud-directeur Swen Schellings per 1 mei 2018 officieel met pensioen zal gaan?
- Dat hij op donderdag 19 april 2018 vanaf 14.30u officieel afscheid zal nemen van het
onderwijs op basisschool St. Paulus?
- Dat we hem een geweldig en hartverwarmend afscheid gunnen?

