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1. Personele wisselingen
Zoals reeds bekend zal meester Roger per 1 mei 2019 onze school verlaten en gaan werken als
leerkracht op de Mgr. Hanssenschool in Hoensbroek. We willen meester Roger dan ook hartelijk
bedanken voor zijn jarenlange inzet op De Schakel en hem tevens veel succes en plezier
toewensen op zijn nieuwe school! We zijn dan ook blij te kunnen vermelden dat we met juffrouw
Miranda een (bekende) juffrouw hebben weten te benoemen voor groep 4A. Juffrouw Miranda,
tot nu toe werkzaam voor 2 dagen in groep 5 en 1 dag in groep 6 op onze school, zal per 1 mei
2019 fulltime werkzaam zijn op De Schakel (in groep 4A). Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit en
de continuïteit in de groepen 5 en 6 eveneens gewaarborgd blijft, hebben we juffrouw Tiny bereid
gevonden om op maandag en donderdag les te geven in groep 5 (naast de vertrouwde meester
Eric) en juffrouw Claudia heeft te kennen gegeven graag op vrijdag les te willen geven in de groep
6 van juffrouw Phia. We zijn blij dat we middels deze invulling ervoor gezorgd hebben dat de
kwaliteit van het onderwijsproces in de betreffende groepen gecontinueerd is gebleven!

2. Koningsspelen
De Koningsspelen vinden dit schooljaar plaats op vrijdag 12 april 2019. Dit jaarlijks terugkerend
evenement vindt normaliter plaats op de laatste vrijdag voor de meivakantie, maar in verband met
Goede Vrijdag is hier landelijk van afgeweken (vandaar 1 week eerder).
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.

3. Belangrijke data
- Vrijdag 12 april 2019: Koningsspelen.
- Dinsdag 16 april en woensdag 17 april 2019: eindtoets Route 8 (leerlingen groep 8).

-

Vrijdag 19 april 2019: vanaf 12.45u start de meivakantie.
Dinsdag 21 mei 2019: studiedag team de Schakel (alle leerlingen zijn vrij).
Donderdag 30 mei 2019: Hemelvaartsdag (vrij).
Vrijdag 31 mei 2019: vrije dag.
Maandag 10 juni 2018: Pinkstermaandag (vrij).

4. Projext ‘Next Level Kids’
De afgelopen periode hebben we ons bezig
gehouden met het thema voeding. Dit stond hoog
op het verlanglijstje van de kinderen! Als
opwarmertje zijn we zelf een pizza gaan maken en
gaan eten bij Happy Italy. Daarna hebben we ons
voorbereid op het echte koken. We hebben
filmpjes geanalyseerd en omgezet in een
stappenplan. Wat stond er op het menu? Broccolicrème soep met croutons, quiche Lorraine en
zanddeeg koekjes. Op onze school hebben we
helaas geen faciliteiten om dit allemaal te maken,
vandaar dat we zijn uitgeweken naar de school voor praktijkonderwijs Parkstad in Heerlen. Hier
werden we gastvrij ontvangen door een team van gedreven docenten. In een grote keuken
hebben we in groepjes de gerechten klaargemaakt.
Vooraf kregen we T-shirts, schorten en haarnetjes. Het was een komisch
gezicht om iedereen zo te zien, maar het was al snel duidelijk waarom
dit allemaal nodig was! De kinderen kregen de complimenten van de
meester-kok voor hun goede voorbereiding en hun getoonde
vaardigheid in het werken. Natuurlijk mochten we de gemaakte
gerechten lekker opeten. Tot slot zijn we naar de Bisschopsmolen in
Maastricht geweest. Hier hebben we kennisgemaakt met het op
ambachtelijke wijze klaar maken van een typisch Limburgse vlaai. Iedere
‘Next Level kid’ heeft een eigen vlaaitje gemaakt.
We zijn nu bezig met het thema sport. Hierbij maken we kennis met
enkele niet zo gebruikelijke sporten, zoals skiën en paardrijden.

5. 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. Tijdens de laatste leerlingenraad vergadering heeft de leerlingenraad
aangegeven dat er veel afval ligt op het plein. Het ziet er rommelig uit en het is niet goed voor het
milieu. Daarom heeft de leerlingenraad een presentatie voorbereid en begin maart aan de
groepen 3 t/m 8 gepresenteerd.
Hieronder volgen de belangrijkste zaken die zij verteld hebben:
- Indien je afval ziet liggen raap het op;
- Spreek kinderen aan die je afval op de grond ziet gooien;
- Meer prullenbakken op het schoolplein;
- Indien er minder afval op het plein ligt, mogen alle kinderen op
de donderdag voor de meivakantie in de middag spelletjes
spelen.

Alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben beloofd om ervoor te zorgen dat het afval netjes in
de prullenbak wordt gegooid. Laten we er samen voor zorgen dat we afval in de prullenbakken
gooien en dat onze school er weer netjes uitziet!

6. ICT
Gedurende dit schooljaar hebben we mooie ICT-investeringen gedaan:
de leerlingen in groep 1-2 werken met heuse I-Pads en de leerlingen
in de groepen 3 t/m 8 werken met de nieuwste Chromebooks.
Ook op ICT-vlak willen we als school vooruitstrevend zijn en met de
tijd meegaan. De leerlingen reageren in ieder geval heel enthousiast
op deze ‘devices’ en daar gaat het ons om: betrokken en taakgerichte
leerlingen die graag willen leren!
Daarnaast hebben we een specifiek ICT-beleidsplan ontwikkeld met daarin opgenomen onze visie
op ICT. Van daaruit hebben we specifieke doelstellingen voor de komende drie schooljaren
opgesteld. We realiseren ons dat de wereld om ons heen steeds meer digitaal wordt en daar
willen we onderwijsinhoudelijk dan ook graag bij aansluiten!

7. Oudervereniging (OV)
In de afgelopen periode heeft onze oudervereniging weer een fijne en
actieve bijdrage geleverd aan o.a. onze Carnavalsviering en (op initiatief
van onze leerlingenraad) de ‘Vossenjacht’, dank je wel hiervoor!
Gedurende de komende periode staat de alom bekende ‘Fancy Fair’
weer op het programma, namelijk op woensdagmiddag 26 juni 2019.
Noteer deze datum alvast in uw agenda!

8. Cultuur
‘Cultuureducatie maakt onze leerlingen tot ontdekkers’
In ons cultuurprogramma staat het ontdekken van eigen mogelijkheden en het ontwikkelen van
een open houding centraal. Met cultuureducatie willen wij leerlingen stimuleren om met een open
blik te kijken naar anderen en hun omgeving, maar ook naar zichzelf. Ze leren van nieuwe
ervaringen, van andere ideeën. Wij onderzoeken, creëren en reflecteren.
Onze school wil leerlingen een brede basis in cultuur meegeven, zodat zij de kans krijgen te
ontdekken wat zij zelf actief kunnen en willen. Bij een breed aanbod kunt u denken aan: tekenen,
handvaardigheid, muziek, wereldoriëntatie, drama, dans, cultuurerfgoed, literatuur en
schoolbrede projecten zoals de Kinderboekenweek. Ze kunnen daar met elkaar over praten en
nadenken. Een ontdekker weet aan welke talenten hij / zij verder kan werken. Onze leerlingen
durven zichzelf te presenteren!
Onze school heeft een cultuurbeleidsplan opgesteld. Op basisschool de Schakel willen wij komen
tot een breed aanbod van activiteiten op het gebied van cultuur, waarbij wij zorgen voor een
goede balans tussen de domeinen ‘leerling als maker, deelnemer en publiek’.

9. Eindtoets groep 8: Route 8
Op dinsdag 16 april en woensdag 17 april 2019 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 dit schooljaar wederom bewust gekozen voor de eindtoets “Route 8” van AVISION. 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!

10. Wist u dat …..
- We als team in de afgelopen periode twee studiedagen hebben gevolgd rondom
opbrengstgericht werken en het school(jaar)plan?
- We als team op donderdag 18 april 2019 afscheid nemen van meester Roger die per 1 mei 2019
als leerkracht gaat werken op de Mgr. Hanssenschool in Hoensbroek?
- De ouders en de kinderen op vrijdag 19 april 2019 vanaf 12.45u afscheid van hem kunnen
nemen?
- We Roger hartelijk willen bedanken voor zijn jarenlange inzet op De Schakel en we hem veel
succes en plezier toewensen op zijn nieuwe school?
- We juffrouw Miranda willen feliciteren met haar fulltime benoeming op De Schakel?
- Zij per 1 mei 2019 de nieuwe juffrouw wordt van groep 4A?
- We terugkijken op een geslaagde Vossenjacht?
- Dit zeker voor herhaling vatbaar is?
- Wij zondag 12 mei 2019 alle moeders een fijne Moederdag toewensen?
- Op zondag 19 mei 2019 om 11.00u de Heilige Communie gevierd wordt?
- Wij de ouders en de communicantjes alvast een zonnige en fijne Communie toewensen.
PROFICIAT van het team!
- Wij iedereen een hele fijne meivakantie willen toewensen!

