Nieuwsbrief ‘Het Schakeltje’
Zes Landenstraat 1
6414 GG Heerlen
tel: 045-5212250
e-mail: info.schakel@innovo.nl
website: www.bsdeschakel.nl

Juni 2018
1. Schoolkalender
3. Uitslag tevredenheidonderzoek
5. SWPBS
7. Oudervereniging (OV)
9. Schoolverlatersdagen
11. Wist u dat ….

2. Belangrijke data
4. Project ‘Next Level kids’
6. Impulsregeling muziekonderwijs
8. Nieuwe teamleden en afscheid juf Henriëtte
10. Laatste ‘Schakeltje’

1. Schoolkalender
De schoolkalender voor het nieuwe schooljaar heeft u reeds ontvangen. Hang hem op een zichtbare
plek, zodat u niets vergeet. De meeste scholen om ons heen leveren alle informatie van de school
alleen digitaal aan, maar onze school geeft de kalender nog mee op papier.
Heeft u vragen of kan het nog beter….. laat het ons weten!!!

2. Belangrijke data
- Maandag 2 juli 2018 vanaf 14.30u: afscheid ouders en leerlingen van juf Henriëtte in de centrale
hal (hoofdgebouw).
- Donderdag 5 juli 2018: laatste schooldag voor alle leerlingen + afscheid groep 8.
- Vrijdag 6 juli 2018: studiedag team de Schakel (alle leerlingen zijn vrij).
- En dan: 6 weken zomervakantie!
- Maandag 20 augustus 2018: eerste schooldag.

3. Uitslag tevredenheidonderzoek
Zoals bekend is in de afgelopen periode een uitgebreid tevredenheidonderzoek afgenomen onder
de leerlingen, de ouders en de medewerkers van De Schakel. De resultaten zijn onlangs bekend
geworden en deze uitslag willen we graag met u delen. Hieronder bevinden zich de ‘rapportcijfers’
van alle geledingen:
- Score leerlingen: 7,7
- Score ouders: 7,3
- Score team (medewerkers en directie): 7,7
Het gemiddelde eindresultaat betreft het cijfer 7,6
Namens alle medewerkers van basisschool De Schakel hartelijk dank voor uw deelname!

4. Project ‘Next Level Kids’
Leren zonder dat je het in de gaten hebt!
Het project Next Level Kids heeft onder de kinderen van de school al een enorme bekendheid. Een
dertiental kinderen blijven een aantal uren langer op school en krijgen daar een aangepast
programma met als doel ze uit te dagen tot leren. Het wordt veelal gezien al iets leuks. We maken
een uitstapje, er is een workshop, …. Uiteraard is het leuk, maar er is altijd een doel bij iedere
activiteit.
Op dit moment zijn we bezig met het thema dans en muziek. Alle kinderen krijgen de gelegenheid
om 6 weken lang kennis te maken met een instrument. We hebben een groepje met gitaar, een
groepje met dwarsfluit en een groepje met trompet. De eerste twee weken is dit best wel spannend
en leuk gebleken. Maar dan komt er toch een moment dat het moeilijker wordt en dat je vooral
moet volhouden. Niet toegeven aan de impuls om
iets anders te doen, maar juist toch dat half
uurtje per dag oefenen. Het lijkt eenvoudig, maar
volhouden bij moeilijkheden en het weerstaan
van impulsen spelen een grote rol bij bijvoorbeeld
begrijpend lezen. Dit trainen we dus (onbewust)
tijdens de activiteiten van Next Level Kids.

5. SWPBS
Op basisschool de Schakel vinden wij het belangrijk dat we de sociale veiligheid bevorderen en dat
we probleemgedrag proberen te voorkomen. Wij werken daarom met het programma Schoolwide
Positive Behaviour Support (SWPBS). SWPBS richt zich op het bevorderen van sociale veiligheid en
het voorkomen van probleemgedrag.
In het kader van SWPBS werken wij met smileys om goed gedrag te belonen. De smileys kunnen
ingezet worden voor een individuele of een groepsbeloning.
De werkgroep SWPBS werkt ook samen met de leerlingenraad. De leerlingen uit de leerlingenraad
geven ons adviezen en denken met ons mee. Heel recent hebben zij samen met de werkgroep het
ontwerp van onze nieuwe smileys bepaald. In plaats van kaartjes krijgen we echte (gouden) SWPBS
penningen met de naam van de school erop! Over een tijdje zijn deze dan ook op onze school te
bewonderen.
Wij bedanken de leerlingen van de leerlingenraad voor de goede adviezen die zij ons geven!

6. Impulsregeling muziekonderwijs
We zijn als team verheugd te kunnen mededelen dat we de regeling “Impuls Muziekonderwijs”
hebben binnengehaald! Deze subsidie, die we voor de komende drie (!) schooljaren kunnen
inzetten, zorgt ervoor dat we als team:
- een doorgaande leerlijn muziek door de gehele school (groepen 1 t/m 8) gaan opstellen.
- een (nieuwe) muziekmethode gaan aanschaffen en implementeren die tevens voldoet aan de
kerndoelen en de SLO leerlijn muziek.
- gerichte deskundigheidsbevordering door gespecialiseerde vakdocenten krijgen aangeboden om
zo kwalitatief goede muzieklessen aan de leerlingen te kunnen verzorgen.
Uiteraard houden we u op de hoogte!

7. Oudervereniging (OV)
Ook dit schooljaar heeft onze oudervereniging een aantal activiteiten georganiseerd voor onze
kinderen. Zo hadden we o.a. een St. Maartensoptocht, een Kerstbal en een heerlijke Fancy fair aan
het einde van het schooljaar. Ook ondersteunde de OV-leden bij tal van activiteiten op school, denk
b.v. maar aan Carnaval, de Paasactiviteit en de sponsorloop.
Aan het eind van dit schooljaar nemen we afscheid van twee OV-leden omdat hun kinderen onze
school gaan verlaten. We nemen afscheid van Jolanda Reijntjens. Zij was afgelopen jaar lid van de
OV, leesmoeder op school en zij beheerde het zwerfboekstation. Dit laatste deed zij met veel
plezier. Elke dinsdag konden de kinderen een boek bij haar inleveren een weer een ander boek
uitzoeken en meenemen. We willen haar hartelijk danken voor haar geweldige inzet voor onze
kinderen! Ook nemen we afscheid van onze voorzitster Jardena van Kooten. Sinds een aantal jaren
is zij de drijvende kracht binnen de Oudervereniging. Een aantal leuke activiteiten zijn er onder haar
leiding toegevoegd aan de werkzaamheden van de OV. Zij heeft zich altijd met heel veel
enthousiasme ingezet voor de kinderen. Altijd konden wij een beroep op haar doen en hielp zij bij
tal van zaken. Jardena: ontzettend bedankt voor alles!
Ook de andere OV-leden willen we natuurlijk van harte bedanken voor hun inzet in het afgelopen
jaar, TOP!

8. Nieuwe teamleden en afscheid juf Henriëtte
I.v.m. de pensionering van juf Henriëtte en het binnenhalen van enkele subsidies (o.a. schakelklas
en het project ‘Next Level Kids’), hebben we twee nieuwe leerkrachten mogen verwelkomen binnen
ons team! Hieronder stellen de nieuwe teamleden zich aan u voor.
Juffrouw Miranda in de Braekt (zij was al langere tijd aan onze school verbonden als vervangend
groepsleerkracht):
Beste ouders,
Voor de meesten van jullie ben ik inmiddels een bekend gezicht, maar ik grijp deze
kans graag aan om me via deze weg nog eens voor te stellen.
Mijn naam is Miranda In de Braekt, 38 jaar oud en trotse mama van twee zoons
(11 en 13 jaar). Samen met mijn jongens en vriend Léon woon ik met veel plezier
in Ulestraten.
Tot nu toe ben ik werkzaam geweest als vervanger, maar vanaf komend schooljaar ga ik deel
uitmaken van het team op bs. De Schakel en bs St. Paulus. Daar ben ik erg blij mee!
Mocht er iets zijn: mijn deur staat altijd voor jullie open, dus loop gerust binnen!
Vriendelijke groeten,
Juf Miranda

Juffrouw Anne-Miek van Geenen-Jansen:
Mag ik me even voorstellen?
Mijn naam is Anne-Miek van Geenen-Jansen en vanaf komend
schooljaar werk ik met jullie kinderen op basisschool de Schakel.
Ik werk al ongeveer 15 jaar in het onderwijs, het liefst in de
bovenbouwgroepen. In 2003 ben ik afgestudeerd en vrijwel
meteen ben ik in Holtum en Buchten begonnen met vervangen.
Na ongeveer 10 jaar heb ik de keuze gemaakt om naar een andere
school te gaan. Ik ben toen in Jabeek begonnen. Deze school gaat
helaas sluiten en dat betekende dat ik op zoek mocht naar een
nieuwe plek. Die nieuwe plek heb ik gevonden op de Schakel en ik
heb er veel zin in!
Naast leerkracht ben ik trotse moeder van 6 prachtige kinderen. Bijna 12 jaar geleden heb ik de
belangrijke titel “moeder” aan mijn lijstje mogen toevoegen. Inmiddels is ons gezin flink gegroeid
met in totaal 4 dochters en 2 zonen; Aukje van 11, Bregje van 9, Tiemen van 8, Marijn van 6 Minke
van 2 en Jiske van ongeveer 8 maanden. Dat is een drukke boel maar dat doe ik niet alleen! Ik heb
een hele lieve man waar ik in 2005 mee ben getrouwd.
In 1981 ben ik in Einighausen geboren waar ik ook ben opgegroeid. Na enkele jaren in Sittard te
hebben gewoond zijn we weer in Einighausen terecht gekomen.
Daar hebben we enkele jaren geleden een heel bijzonder pand gekocht. Wij wonen namelijk in een
voormalig bankgebouw. We zijn er dan ook ontzettend trots op dat wij dit bijzondere gebouw,
grotendeels met onze eigen handen, hebben verbouwd tot een mooie woning.
En verder? Ik kan genieten van een goed boek (maar een
Donald Duck leest ook heel lekker), een kopje koffie
buiten in de zon, mijn kinderen als ze een spel spelen,
een eekhoorn die naar nootjes zoekt, het geluid van een
vogel in de tuin, een wandeling langs het strand,
kamperen (en dan wel met een beetje goed weer),
klussen, wandelen in de omgeving, een dagje op stap
(mét of juist zónder de kinderen), een gezellige avond
met vrienden, mijn kinderen thuis of op school die zelf of
samen tot geweldige oplossingen of inzichten komen,
een bezoek aan een musical, een opgeruimd huis, een
afgeronde klus, een lekkere maaltijd, een goede film of
heerlijke kneuterige televisie zoals “Ik vertrek” of “Boer
zoekt vrouw”.
Tot snel!
Juf Anne-Miek

9. Schoolverlatersdagen
Hieronder volgt een verslag van Maryam, leerling uit groep 8A:
Ik ga een kort verslag houden over het schoolkamp van groep 8.
We hebben met zijn allen echt veel lol gehad er is veel gelachen maar ook gehuild. Op de woensdag
hebben we fijn geschaatst, gezwommen, frietjes gegeten en bootcamp gehad. De donderdag was
echt heel leuk in het begin hebben we de kampplek ingericht en dan zijn we gaan bowlen. Daarna
hebben we gevoetbald op het voetbalveld en gewoon gespeeld. We hebben binnen een spel
gedaan en geoefend voor de musical. In de namiddag/avond hebben we een BBQ gehad een disco
en een kampvuur. De vrijdag ochtend werden we vroeg wakker en we hebben ons opgefrist klaar
om te ontbijten (dat was heel gezellig). Na het ontbijt hebben we de luchtbedden leeg laten lopen
en hebben we DGS gedaan (de grote schoonmaak). Na de DGS zijn we op het voetbalveld slagbal
gaan spelen. Toen het slagballen klaar was zijn we naar de ijssalon gewandeld en hebben we daar
een lekker ijsje gegeten. We zijn na ongeveer een uur ijsje eten teruggegaan naar de kampplek en
toen zijn we weer naar huis gebracht.
Dit waren echt hele leuke dagen en we hebben met z`n allen ook veel plezier gehad!

10. Laatste ‘Schakeltje’
Niet voor altijd, maar wel de laatste keer voor dit schooljaar. Vanaf deze plek een woord van
oprechte dank aan iedereen die een extra bijdrage heeft geleverd om het een fijn schooljaar te
laten zijn. Bedankt hulpmoeders, Oudervereniging, MR-leden, koppeloverleggroep PSZ-groep 1/2,
logopedisten, vrijwilligers, maatschappelijk werkers, schoonmaakploeg, schoolagenten, ouders,
collega’s en tot slot natuurlijk de leerlingen. Ga maar lekker GENIETEN van een welverdiende
zomervakantie!!
Namens iedereen van het team van De Schakel: dank je wel!

11. Wist u dat …..
- We als team in de afgelopen periode een studiedag hebben gevolgd rondom diagnostiek
leesonderwijs?
- De leerlingen uit groep 8 een fantastische score hebben behaald voor de eindtoets Route 8?
- We enorm trots op hen zijn?
- Juffrouw Henriëtte op maandag 2 juli 2018 afscheid zal nemen van basisschool de Schakel i.v.m.
haar pensionering en dat alle ouders vanaf 14.30u van harte welkom zijn in de centrale hal van
de school (hoofdgebouw)?
- Zij maar liefst 39 jaar met volle passie en inzet in het onderwijs heeft gewerkt?
- We haar zullen gaan missen?
- We haar in de toekomst graag ‘op de koffie’ zien komen?
- We iedereen een hele fijne en zonnige zomervakantie toewensen?
- We iedereen weer graag zien op maandag 20 augustus op de eerste schooldag?

