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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
-

Woensdag 3 juli 2019: afscheidsavond groep 8.
Donderdag 4 juli 2019: laatste schooldag voor alle leerlingen.
Vrijdag 5 juli 2019: studiedag team de Schakel (alle leerlingen zijn vrij).
En dan: 6 weken zomervakantie!
Maandag 19 augustus 2019: eerste schooldag.

3. Project ‘Ik groen het’
Op zaterdag 18 mei 2019 heeft onze school meegedaan aan het project ‘Ik groen het’, een initiatief
van de gemeente Heerlen om de tuintjes in de wijk Vrieheide te ‘vergroenen’. Dit project, genaamd
tuinfestivaldag, heeft plaatsgevonden op onze school en in het buurtcentrum ‘t Heitje.
Leerlingen en ouders van onze school hebben op deze dag hun beste
beentje voorgezet en meegeholpen aan een aantal groenactiviteiten
zoals o.a. het aanleggen van een moestuintje op de dislocatie
(groepen 1-2) en het opnieuw beplanten van de 'driehoekjes' bij de
entree van de hoofdlocatie.
Aan het einde van de dag hebben we allemaal een lekkere lunch
aangeboden gekregen als dank voor de getoonde inzet.
Dankzij de inzet van de leerlingen en de ouders ziet De Schakel er weer groener en kleurrijker uit,
onze dank hiervoor!!

4. Vossenjacht
Op vrijdag 22 maart organiseerde de leerlingenraad
samen met onze oudervereniging een Vossenjacht
in de wijk.
De leerlingenraad heeft het thema ‘beroepen’
gekozen. Alle meesters, juffen en kinderen van de
leerlingenraad waren verkleed (zie de foto
hiernaast). De ouders en kinderen van de school
konden hen zoeken in de wijk. Sommige vossen
waren makkelijker te vinden dan anderen.
De oudervereniging heeft gezorgd voor een hapje
en een drankje en alle kinderen hebben een grote
ballon gekregen.
We kijken terug op een geslaagde middag die zeker
voor herhaling vatbaar is!

5. Oudervereniging (OV)
Aan het einde van dit schooljaar willen we natuurlijk ook onze leden van de Oudervereniging weer
ontzettend danken voor hun inzet ten behoeve van onze school en onze kinderen!
Op woensdag 26 juni staat de Fancy Fair weer op het programma! Dit is een jaarlijks terugkomend
evenement waar de kinderen zich al heel lang op verheugen. Ook is het een feestelijke afsluiting van
het schooljaar, dus laten we er samen een supergezellige middag van maken!!
U komt toch ook?
We willen alle OV-leden hartelijk bedanken voor hun inzet en danken jullie voor de fijne en prettige
samenwerking!!

6. Medezeggenschapsraad (MR)
Onze MR heeft gedurende dit schooljaar een hele goede en
constructieve bijdrage geleverd als het gaat om het geven van
instemming en advies over belangrijke schoolzaken die betrekking
hebben op verbeteringen en vernieuwingen t.b.v. onze school.
Beleidsdocumenten als het schoolondersteuningsprofiel (SOP), het
nieuwe schoolplan (2019-2023), het schooljaarplan en de schoolgids
zijn uitgebreid besproken met de MR en de directie, waarbij er sprake is
van een groot draagvlak binnen alle geledingen. Maar denk
bijvoorbeeld ook aan belangrijke zaken zoals formatie, geldbesteding
(begroting) en de veiligheid op onze school, allemaal zaken die (directe)
invloed hebben en dankzij de inzet van onze MR uitgebreid en
welbeschouwd ‘onder de loep zijn genomen’.
Langs deze weg een oprecht dank je wel voor jullie bijdrage!!

7. Nieuwe teamleden
I.v.m. een stijging van het leerlingenaantal op De Schakel (teldatum 1 oktober 2018: 234 leerlingen)
en de gewijzigde gewichtenregeling (ministerie van OCW) hebben we na een zorgvuldige
sollicitatieprocedure een aantal nieuwe teamleden (leerkrachten én onderwijsondersteuners) mogen
verwelkomen binnen ons team! Hieronder stellen de nieuwe teamleden zich aan u voor.
Meester Juul:
Beste ouders en verzorgers,
Misschien hebben jullie mij al gezien of zien rondlopen in en om de
school. Een nieuw gezicht.
Mijn naam is Juul Pinxt (meester Juul). Ik ben 35 jaar, woon in
Ulestraten met mijn vrouw en mijn zoon. Ik ga vanaf volgend
schooljaar lesgeven op basisschool De Schakel. Tot aan de
zomervakantie ben ik te vinden in alle klassen om de sfeer te
proeven en te kijken hoe het er aan toe gaat.
Nadat ik de PABO had afgerond, ben ik begonnen op het CITAVERDE
college in Heerlen. Daar gaf ik technieklessen. Echter, ik merkte dat ik
het speciaal onderwijs wel heel erg interessant vond. Daarom heb ik
de overstap gemaakt naar het speciaal onderwijs. Eerst in Meerssen
en daarna in Eindhoven. Mijn vak was Wiskunde.
Uiteindelijk ben ik terecht gekomen op het Stedelijk College in Eindhoven. Ook daar gaf ik wiskunde.
Na 15 jaar voortgezet onderwijs vond ik het tijd om terug te gaan naar het zuiden. Maar ook terug te
gaan naar het basisonderwijs. Dit is natuurlijk een grote ommezwaai. Maar wel een uitdaging waar ik
enorm veel zin in heb!
Mijn hobby’s zijn vooral het verschonen van, en spelen met mijn éénjarige zoon. Als er dan toch nog
wat tijd over is dan ga ik graag naar de bioscoop. Ook het bekijken van een voetbalwedstrijd van de
lokale club is iets dat ik graag doe.
Komend schooljaar ben ik elke dag op school. Mochten jullie vragen hebben of gewoon gezellig een
praatje maken dan tik mij gerust even op de schouder!
Groetjes en alvast een hele fijne zomervakantie toegewenst.
Meester Juul
Juffrouw Pauline:
Beste ouders,
Vanaf komend schooljaar maak ik deel uit van het team van
basisschool De Schakel. Ik wil me graag even voorstellen.
Ik ben Pauline Bardoul, 55 jaar en ik woon samen met mijn
partner Paul en onze kat Minou in Heerlen. Behalve moeder van
zes kinderen, ben ik ook oma van twee kleinkinderen.
Ik ben in mijn vrije tijd graag bezig met interieurvormgeving.
Daarnaast fiets en tennis ik regelmatig.
Graag tot na de zomervakantie!

Juffrouw Vera:
Hallo allemaal,
Mijn naam is Vera Curfs. Ik ben 22 jaar oud en woon in Sint Geertruid.
Komend schooljaar zal ik les gaan geven in groep 1-2B en hier kijk ik
heel erg naar uit.
In mijn vrije tijd luister ik graag muziek. Ook houd ik van koken
en bakken. Daarnaast dans ik nog twee keer in de week.
Ik kijk heel erg uit naar komend schooljaar en hoop jullie snel
allemaal te kunnen ontmoeten. We gaan er samen een mooi, gezellig
en leerzaam jaar van maken.
Alvast allemaal een fijne vakantie gewenst en we zien elkaar in het
nieuwe schooljaar!
Juffrouw Larissa (onderwijsondersteuner):
Hallo iedereen,
Ik wil mij graag even voorstellen!
Mijn naam is Larissa, ik ben 22 jaar oud en heb 4 jaar geleden mijn diploma
onderwijsassistent behaald. Daarna heb ik nog twee jaar de Pabo gevolgd.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om naar de bioscoop te gaan en leuke
dingen te doen met vriendinnen.
Ik ben sinds dit schooljaar werkzaam als onderwijsondersteuner op
verschillende scholen en dit doe ik met veel plezier! Ik ben blij dat ik na een
jaar vervangen komend schooljaar een vaste plek heb gevonden op de
Schakel. Ik zal aankomend schooljaar starten als onderwijsondersteuner in
de middenbouw (groep 3 t/m 5) van maandag t/m vrijdag. Ik heb er heel
veel zin in en kijk uit naar komend schooljaar!
Tot ziens!
Juffrouw Sylvana (onderwijsondersteuner):
Hallo leerlingen en ouders/verzorgers,
Mijn naam is Sylvana Krings, 20 jaar oud en woonachtig in Kerkrade.
Vanaf komend schooljaar ben ik werkzaam als onderwijsondersteuner
in de onderbouw van basisschool de Schakel. De afgelopen drie jaar
heb ik tijdens mijn opleiding op verschillende basisscholen stage
gelopen om zo mijn kennis en vaardigheden te vergroten. Nu ik klaar
ben met mijn opleiding ben ik erg gemotiveerd om te beginnen met
werken. Ik kijk er dan ook echt naar uit om te mogen beginnen!
Mijn vrije tijd breng ik graag door met vrienden en ook speel ik graag
een potje voetbal.
Heeft u vragen aan mij? Stel deze dan gerust!

8. Schoolverlatersdagen
Woensdag 19 juni 2019 (door Rajaan & Killian):
We gingen naar Fun Valley in Maastricht. We begonnen met boogschieten en luchtbuks schieten,
ieder kind had 3 pogingen voor allebei de varianten. Daarna werden we in 2 groepen verdeeld: het
ene team ging met Bamboe een toren bouwen, het andere team ging een kratjesrace doen. Bij het
bamboe bouwen was het de bedoeling een zo hoog mogelijke toren te maken met driehoeken
stapelen. Bij de krattenrace was het de bedoeling dat je zo snel mogelijk met kratten naar de andere
kant ging en weer terug. Wie het eerste terug was, had gewonnen. Nadat we klaar waren, wisselden
de groepen om. Daarna was er 1 uur pauze.
Toen werden we weer in 2 groepen verdeeld. De ene groep ging Sumo worstelen en levend
tafelvoetbal spelen en de andere groep ging klimmen op een klimwand van 11m hoog. Helaas had
niemand de top bereikt; Indy, Jesse, Quinten en Boy kwamen het hoogst van iedereen. En ook nu
wisselden we weer om aan het einde.
Op het laatst hadden we nog vrije tijd buiten en in het hoofdgebouw. We mochten daar gaan spelen
in de apenkooi, op de trampolines en op de klimvulkaan. Toen gingen we om 16u naar huis, volgens
de klas was dit een geslaagde dag.
Donderdag 20 juni 2019 (door Reon & Bram):
We gingen naar de kampplek in Eygelshoven. We begonnen met het inrichten van de kampplek.
Ondertussen werd er een spel gespeeld genaamd Gotcha! We hadden vrije tijd (voetbal op het veld)
en de kinderen mochten zelf kiezen wanneer ze de lunch opaten.
Nadat we klaar waren bij de kampplek gingen we bowlen bij Bowlo. De klas werd opgesplitst in 4
groepjes, die waren uitgekozen door onszelf. Toen gingen we weer naar de kampplek, daar gingen we
spellen doen. Ik hou van Holland (1 groep met servetjes, 1 groep zonder servetjes). We moesten een
doos met een tulp erin doorgeven bij elk goed geantwoorde vraag. Als de tulp eruit kwam als jij de
doos vast had, kreeg het andere team een punt. Het team zonder servetjes had gewonnen.
Om 17u gingen we BBQ-en. Toen hadden we om 18.30u eventjes vrije tijd om ons om te kleden voor
de disco. De discoavond begon om 20u en eindigde om 23.00u. En toen gingen we bij het kampvuur
zitten en spelletjes doen: het van-wie-is-deze-knuffel spel en zaklampverstoppertje. Daarna gingen
we naar binnen. Sommige kinderen gingen al slapen, anderen speelden nog het ‘Ik hou van Holland
spel’ met de meester en juffen. En toen moest iedereen naar bed.
Vrijdag 21 juni 2019 (door Sienna & Tessa):
Op vrijdag werden we wakker rond 7u. Om 8u gingen we ontbijten. Na het ontbijt gingen we
opruimen: alle luchtbedden, dekens, etc moesten in de tassen. Na het opruimen gingen we vrij
spelen. Sommige gingen voetballen, anderen gingen kletsen of de juffen helpen met poetsen.
Na het spelen werd iedereen gehaald en gingen we nog wat zelfbedachte spelletjes doen. We
verzamelden bij de vuurplaats waar elk groepje zijn eigen spel uitlegde. Wat we gingen doen was
dierenmemory en de Chinese muur.
Daarna kwam de oudervereniging ons een lekkere lunch brengen. Toen gingen we nog even spelen
en daarna zijn we naar de ijssalon gelopen. Daar gingen we een lekker ijsje eten.
Boy werd uitgeroepen tot winnaar van het Gotcha spel, hij had 17 naamkaartjes verzameld. Terug op
de kampplek werden we opgehaald en gingen we weer naar huis.
Het was een heel leuk en gezellig kamp, zonder ruzie of problemen. Iedereen was lief en hielp mee.
Op school hebben we nog even afgesloten met de ouders en toen gingen we naar huis om te slapen.

9. 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!

10. Wist u dat …..
- We als team in de afgelopen periode een studiedag hebben gevolgd rondom executieve functies?
- Het project ‘Next Level Kids’ is afgesloten (einde tweejarige subsidie OCW) en de uitgangspunten
en principes van dit project worden voortgezet middels het project ‘IMC Basis’?
- Dit dankzij een subsidie van het Jeugdeducatiefonds mogelijk wordt gemaakt?
- Dit project bestemd is voor alle leerlingen uit de groepen 6 en 7?
- We als school er alles aan doen om subsidies ‘binnen te halen’ omdat we het beste voor onze
leerlingen willen?
- Ons team is uitgebreid met nieuwe leerkrachten en onderwijsondersteuners?
- Wij Juul, Pauline, Vera, Larissa en Sylvana van harte welkom heten binnen ons team?
- Juffrouw Phia vanaf het nieuwe schooljaar als onderwijsondersteuner aan de slag gaat op onze
school?
- Zij deze stap bewust zelf gemaakt heeft en blij is dat ze deze functie kan uitoefenen op De
Schakel?
- We voornemens zijn om een ‘startklas’ op te richten voor instromers (4-jarigen) met een
specifieke ondersteuningsbehoefte?
- Het op dit moment nog niet bekend is per welke datum de startklas precies zal aanvangen?
- We u nog nader zullen informeren over deze startklas?
- We als team op woensdag 3 juli 2019 afscheid nemen van juffrouw Sylvia die per 1 augustus 2019
als leerkracht gaat werken op basisschool St. Stefanus in Wijnandsrade?
- De ouders en de kinderen op donderdag 4 juli 2019 vanaf 14.30u afscheid van haar kunnen
nemen?
- We Sylvia hartelijk willen bedanken voor haar jarenlange inzet op De Schakel en we haar veel
succes en plezier toewensen op haar nieuwe school?
- We iedereen een hele fijne en zonnige zomervakantie toewensen?
- We iedereen weer graag zien op maandag 19 augustus op de eerste schooldag?

