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1. Leerlingenraad
Op basisschool de Schakel vinden wij het belangrijk dat leerlingen hun stem kunnen laten horen.
Leerlingen hebben vaak goede ideeën over praktische zaken en onderwijsontwikkelingen die
spelen binnen de school. Wij willen leerlingen betrekken bij de schoolorganisatie. De
leerlingenraad is een manier om leerlingen mee te laten denken over onderwijsactiviteiten,
onderwijsinhoud en het leefklimaat op onze school. Zij vertegenwoordigen hiermee de mening
van de leerlingen van onze school. Op vrijdag 2 november 2018 hebben in de groepen 6 t/m 8 de
verkiezingen voor de leerlingenraad plaatsgevonden. Uit iedere groep is er 1 jongen en 1 meisje
gekozen.
De volgende leerlingen gaan de groepen vertegenwoordigen in de leerlingenraad:
Groep 6: Joella en Levi
Groep 7: Ivy en Jasper
Groep 8: Danielle en Ilyas
Wij wensen de jongens en meisjes uit de leerlingenraad veel plezier en succes!!

2. Belangrijke data
-

Vrijdagavond 14 december 2018: Kerstbal.
Vrijdag 21 december 2018: vanaf 12.45u start van de Kerstvakantie.
Maandag 14 januari 2019: informatieavond Voortgezet Onderwijs (groep 8).
Week 8 en 9: oudergesprekken (groepen 1 t/m 8).
Vrijdag 1 maart 2019: carnavalsochtend op De Schakel; vanaf 12.45u start van de
Carnavalsvakantie.
- Maandag 11 maart 2019: alle kinderen hebben een vrije dag i.v.m. een studiedag (team).

3. SWPBS
Wij zijn recent gestart met onze nieuwe methode ‘Kwink’, een online methode voor sociaalemotioneel leren.

Kwink biedt een programma voor de groepen 1 t/m 8 m.b.t. sociaal emotionele ontwikkeling,
burgerschap en mediawijsheid. De methode is praktisch, leuk en altijd actueel.
Ook richt de methode zich op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een
veilige groep. Daarnaast sluit Kwink goed aan bij de principes van SWPBS.
De komende weken staan de volgende onderwerpen centraal:
-

Het netjes houden van de kapstokken
Het rustig lopen op de gang
Zelfvertrouwen
En hoe om te gaan met pesten

De leerkrachten en de leerlingen reageren enthousiast op deze nieuwe methode. In de klassen
vindt u een poster van Kwink waar steeds het actuele onderwerp op terug te vinden is.

4. Project ‘Next Level Kids’
Bij Next Level hebben we de afgelopen weken gewerkt rondom het thema
Wereldoorlog II. Hiervoor hebben we de samenwerking gezocht met Dave
Packbier. Hij is een zeer enthousiaste docent geschiedenis aan het
Bernardinuscollege.
In onze eerste bijeenkomst hebben we een echt uniform uit 1944 van een Britse militair bekeken.
Waarvoor dienden die spullen? Hoe zwaar is dat allemaal? We hebben filmbeelden bekeken van
de bevrijding van Heerlen en geprobeerd ons in te leven in die feestvreugde. Maar ook stelden we
ons de vraag: waarom waren die militairen hier in Heerlen? We zijn dus op zoek gegaan naar de
dieperliggende oorzaken van de Tweede Wereldoorlog. Dit was best pittige kost! Middels een
vijftal vragen hebben de kinderen een week lang onderzoek gedaan en hun resultaten verwerkt in
een presentatie. Daarbij zijn ze tot de ontdekking gekomen dat de machtsverhoudingen in Europa
vanaf eind 19e eeuw drastisch zijn veranderd. Dat er in die tijd een diepgaand conflict is ontstaan
tussen Frankrijk en Duitsland dat tot twee keer toe de hele wereld op z’n kop zette. De opmerking:
”oorlog is eigenlijk een raar spelletje”, was een treffende samenvatting. Het is mooi om te zien dat
een groep jongeren van 11-12 jaar tot de conclusie komt dat zij mede verantwoordelijkheid
dragen voor het in stand houden van de democratie!
Een zo verwoestende oorlog heeft beslist sporen achtergelaten. We zijn dus
ook op zoek gegaan naar overblijfselen uit die tijd. We hebben het museum
Eyewitness bezocht waar we kennis maakten met de Duitse soldaat August.
Hij heeft overal in Europa gevochten en schreef vanaf het front brieven aan
zijn vrouw. Snel werd duidelijk dat ook hij geen keus had! We zijn ook naar
het Fort Eben Emael geweest. Een verdedigingsfort vlak over de Belgische
grens bij Maastricht. Van buiten is er weinig te zien, maar de enorme gangen
onder de grond hebben veel indruk gemaakt op ons. We zagen ook dat er
veel kerkhoven zijn overgebleven uit die tijd. Iedereen kent wel het kerkhof
in Margraten.
Tot slot hebben we alle kinderen gevraagd om een brief te schrijven. Een brief aan een militair uit
die tijd. Stel je zou nog wat willen zeggen of wat willen vragen? Wat dan? Het was best een lastige
opdracht. Desalniettemin heeft iedereen zijn uiterste inspanning gedaan om een brief te schrijven.

Op 9 november hebben we met alle kinderen,
veel ouders en leerkrachten het Britse
oorlogskerkhof in Brunssum bezocht.
Daar zijn alle brieven voorgelezen. Een zeer
indrukwekkende ervaring!
Om dit “zware” onderwerp luchtig af te sluiten
had meester Dave een leuke verrassing: voor alle
kinderen een ritje in een originele jeep uit de
Tweede Wereldoorlog!

5. Oudervereniging (OV)
Gedurende de afgelopen periode was de oudervereniging weer druk bezig geweest met het
organiseren van allerlei activiteiten voor onze school, waarbij we o.a. kunnen terugkijken op een
prachtig St. Maartensfeest! Op vrijdagavond 9 november 2018 waren veel ouders en kinderen,
met hun lampion, aanwezig om dit samen te vieren. De chocomel en de wafels smaakten heerlijk
en ieder kind mocht ook nog grabbelen in de grabbelton. Résumé: wederom een superactiviteit
met dank aan de tomeloze inzet van onze OV!
Ook het Sinterklaasfeest van 5 december j.l. was meer dan geslaagd te noemen, de goedheiligman
werd in ieder geval enthousiast onthaald door de leerlingen van onze school! Daarnaast staat het
jaarlijkse Kerstbal weer op de agenda: op vrijdag 14 december verwachten we de kinderen weer in
hun mooiste outfit om dit feest samen te vieren. Ook wordt de Koning en Koningin van het bal
weer gekroond. Dus komt dat zien!
Kortom: de oudervereniging en daarbij een aantal vrijwilligers zijn dus de laatste 2 maanden van
het jaar weer druk in de weer geweest voor onze school. Fijn dat we op jullie konden rekenen.
En alweer bedankt voor de fijne samenwerking!!

6. Verkeer
Op dinsdag 6 november 2018 hebben de leerlingen van de
groepen 6-7-8 hun fietsen laten controleren in het kader van de
actie ‘ANWB Fietsverlichtingsactie’. De fietsen van de kinderen
werden vooral gecontroleerd op verlichting en zichtbaarheid.
Maar ook belangrijke onderdelen zoals de remmen, het
bandenprofiel, de bel en het zadel werden uitvoerig gecheckt.
Tijdens de controle waren de meeste onderdelen gelukkig op
orde, al bleek de verlichting bij een aantal fietsen nog niet ‘in
tact’ te zijn. Dankzij de hulp van de vrijwilligers zijn de fietsen
uitgebreid gecheckt en ook een aantal gerepareerd (indien dit
mogelijk was). Hopelijk worden de actiepunten bij de fietsen die
nog niet in orde waren, thuis opgepakt.
Dankzij deze geslaagde actie zullen de kinderen weer goed
zichtbaar zijn in het verkeer!

7. Nieuwe muziekmethode
Zoals reeds vermeld in de vorige nieuwsbrief hebben we ons in de afgelopen periode georiënteerd
op het aanschaffen van een nieuwe muziekmethode. Welnu: we hebben teambreed een nieuwe
methode aangeschaft, namelijk 123ZING!

123ZING is een digitale, flexibele muziekmethode voor de
groepen 1 t/m 8 met als motto ‘Leren over muziek door te doen!’
Daarnaast voldoet deze methode aan de kerndoelen en de SLO
leerlijn muziek en krijgen we bij de uitvoering van de muzieklessen
tevens ondersteuning door een ervaren vakleerkracht muziek.

8. Wist u dat …..
-

We een fantastische St. Maartensoptocht hebben gehad met dank aan onze OV?
Op woensdag 5 december 2018 Sinterklaas bij ons op bezoek is geweest?
Het naschools muziekaanbod op dinsdag na schooltijd weer van start is gegaan?
We een hoge ouderopkomst hebben tijdens de VVE-thuisbijeenkomsten?
Het herstel van juffrouw Sylvia Voeten (leerkracht groep 1-2B) voorspoedig verloopt en dat ze
steeds vaker en langer in de groep aanwezig is?
U de ouderbijdrage kunt overmaken op rekeningnummer NL82RABO0137735766 t.n.v. Innovo
Stichting voor Katholiek onderwijs?
We als team in de afgelopen periode een studiebijeenkomst hebben gevolgd rondom effectieve
instructievaardigheden?
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!

