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Oktober 2021  

  

Beste ouder/verzorger,  
  
Hierbij ontvang je het eerste schakelnieuws van dit schooljaar. We kijken hierin terug en vooruit. 
Als je vragen hebt naar aanleiding van nieuws uit dit exemplaar, dan kun je altijd contact met 
ons opnemen.  
  
Team OBS De Schakel  
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Vooraf  
De blaadjes worden geel en bruin en waaien van de bomen. De herfstvakantie doet alweer zijn intrede. 
En wat hebben we al veel mooie weken gehad. Deze editie van het Schakelnieuws staat vol met foto’s 
van allerlei activiteiten, want die zeggen zoveel meer dan geschreven tekst. En dan verklappen we alvast 
dat we de foto’s van de schoolreisjes maar even buiten deze editie hebben gelaten. Gelukkig zijn die 
allemaal ruimschoots terug te vinden op het ouderportaal.  
Toch hebben we naast foto’s ook een boel nieuws te vertellen. Bijvoorbeeld over onze prachtige 
methode Semsom voor groep 3 waarbij de kinderen nu op speelse wijze leren optellen en aftrekken. 
Rekenen saai? Niet bij OBS De Schakel! De kinderen van groep 3 vertellen dat de rekenles de leukste les 
is van de hele week. Ook op het gebied van ons taalaanbod hebben we een nieuwe methode die 
uitstekend bevalt. Daar besteden we hieronder kort aandacht aan, net als over de talentenmiddagen en 
natuurlijk de IPC thema’s. We zijn zo hard in ontwikkeling dat we in deze nieuwsbrief ook even stilstaan 
bij een externe en interne audit. Beiden worden uitgevoerd op ons eigen verzoek. Want naast groeien 
en innoveren is het belangrijkste dat we de kinderen bieden wat we beloven en dat onze kern – een 
persoonlijke, betrokken dorpsschool – voor altijd behouden blijft. 
 
Laat dit ook het laatste bericht zijn dat ons eraan herinnert dat wij ons vlak voor de zomervakantie nog 
in allerlei bochten moesten wringen om de kinderen een leuke, leerzame tijd te geven. Het is fijn dat 
alles weer bij het oude is: een vertrouwde basisschooltijd met ontspanning en inspanning op de juiste 
manier en de juiste momenten! 

NPO Rijksbijdrage 
De concrete invulling van de bijdrage vanuit de Rijksoverheid is bekend.  Zoals al toegelicht in de vorige 

nieuwsbrief hebben wij ervoor gekozen om de bijdrage vooral te besteden aan een duurzame 

verbetering van het onderwijs en de ontwikkeling van de kinderen van de school.  

Dit schooljaar hebben wij de keuze gemaakt om groep 3 extra aandacht te geven via juf Margriet die 

twee dagen extra vanuit deze bijdrage wordt betaald en dan voor deze groep mag staan. Dit gaat 

hartstikke goed en waarderen wij als school enorm van onze flexibele juf! Voor kinderen in groep 3 is 

zelfstandig werken nog moeilijk aan het begin van het schooljaar. Via juf Margriet worden zij uitstekend 

begeleid in het rekenen en het letters leren en kunnen zij geleidelijk aan wennen aan het zelfstandig 

werken na een uitleg. Hier plukken deze kinderen straks mooi echte vruchten van! 

Daarnaast hebben wij op dit moment nog een vacature voor één dag in de week voor aanvullende 

begeleiding in groep 6-7-8. Wel zijn we in gesprek voor de invulling van deze vacature. We hopen snel 

meer nieuws te kunnen delen. 

Van de NPO bijdrage worden dit schooljaar tevens een aantal leerzame projecten georganiseerd om het 

gemis aan sociale interactie en sociaal emotionele ontwikkeling van vorig jaar om te draaien. Het zijn 

activiteiten die in het teken staan van zelfvertrouwen, saamhorigheid, zelfregulatie maar ook vooral 

samen plezier hebben. 

En tenslotte zien we kans om ook een klein beetje te investeren in het team van de school. Ook de 

leerkrachten en directie hebben na allerlei wisselingen in het team en een jaar met veel digitale 

interactie baat bij een training en teambuildingsactiviteit. Deze staat nog niet gepland, maar zal op een 

van de latere studiedagen plaatsvinden. 
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Update IPC 
Zoals in de vorige nieuwsbrief toegelicht, hebben wij dit schooljaar voor het eerst IPC onderwijs in 
alle groepen. Dit schooljaar zullen we met name aandacht besteden aan een geruisloze overgang 
tussen de verschillende groepen (met name van kleuters naar middenbouw), waardoor het IPC-
onderwijs zoveel mogelijk op dezelfde wijze door de kinderen wordt ervaren, ondanks verschillen 
in leeftijdsniveaus.  Hierdoor zullen we gaan merken dat kinderen steeds beter gaan worden in de 
stappen van IPC. Van startpunt tot afsluiting. 
 

 

 

De IPC thema’s van dit moment: 

• 

(groep 1/2 & 3/4/5) 

•  (groep 
6/7/8) 

 
 

Op donderdag 14 oktober zijn alle ouders van harte uitgenodigd om het huidige IPC thema, de 
kinderboekenweek en de DIGIweek met ons en de kinderen af te sluiten! Meer informatie op het 
ouderportaal. 
Na de herfstvakantie gaan de groepen verder met de thema’s: 

-  (1/2) 
-  (6/7/8) 
-  (3/4/5) 

 

Talentenmiddagen 
Iedere vrijdag staat in het teken van talentontwikkeling. We bieden dit schooljaar veel verschillende 

activiteiten op het creatieve vlak, maar ook kookles, techniek en bijvoorbeeld scheikundige 

experimenten of natuurkunde. Daarnaast is er tijd voor sport of natuur. Kinderen kunnen iedere periode 

zelf aangeven waar ze mee aan de slag willen gaan en worden groepsdoorbrekend verdeeld over deze 

activiteiten. Via het ouderportaal houden we jullie op de hoogte waar de kinderen mee bezig zijn.   

 

Zelf een knikkerbaan ontwerpen en bouwen met karton klonk veel makkelijker dan het was!  
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ANWB Streetwise en verkeerslessen 
Naast de gastlessen verkeer die wij eind vorig schooljaar 
nog aanboden aan groep 7/8 doen wij ook iedere 2 jaar 
mee aan Streetwise. We vinden het belangrijk dat 
kinderen al vroeg leren om te gaan met de 
verkeersregels en met gevaren in het verkeer. De 
groepen 1 t/m 8 hebben met instructeurs allerlei 
situaties nagebootst en geoefend: 

• Wanneer ziet een auto je wel en wanneer eigenlijk 
niet? 

• Waarom is een autostoel in de auto belangrijk? 

• Hoe moet je veilig oversteken?  
 

Daarnaast hebben de kinderen van groepen 3-4-5 een 
training te voet en fietsend naar school gevolgd op 6  
oktober. En groep 5/6 hebben een 
fietsvaardigheidstraining gevolgd in het dorp. 

 

Update nieuwe methoden  
Atlantis (methode lezen) 
Zoals aangekondigd zijn wij dit schooljaar gestart met een nieuwe methode voor het voortgezet 

leesonderwijs vanaf groep 4: Atlantis. De eerste weken met Atlantis zijn goed bevallen. We zetten als 

school vooral in op leesplezier, vanuit de overtuiging dat plezier de voorwaarde is voor kinderen om tot 

leren te komen. De kinderboekenweek en het feit dat de schoolbibliotheek weer op volle toeren mag 

draaien helpen hier natuurlijk ook aan mee! Tijdens de komende studiedag op 12 oktober staat een 

verdiepende evaluatie van de methode Atlantis op de agenda, naast de resultaten van de toetsen op dit 

vakgebied. We volgen zowel het technisch als het begrijpend lezen nauwkeurig en zijn benieuwd naar de 

eerste voorzichtige resultaten. Daarbij houden we rekening met een opstartfase, omdat Atlantis wel 

echt een andere methode is dan wij hiervoor gebruikten. We zijn dus op dit moment voorzichtig 

positief! 

Daarnaast is de bibliotheek weer helemaal vernieuwd met nieuwe boeken. Door de bomen zagen 

kinderen het bos niet meer en bepaalde boeken waren niet meer zo actueel of aansprekend.  

Ook als ouder kun je trouwens enorm bijdragen om leesvaardigheid te vergroten vanuit het leesplezier. 

We stimuleren dat vanuit school met een schoolbibliotheek en de mogelijkheid om boeken te lenen, ook 

in vakanties.  

 

Speciaal voor groep 3 – (methode lezen)  
Voor groep 3 hebben we een speelleesset 

van “Veilig leren lezen”. Deze speel-
leessets zijn bedoeld als extra oefening 
van het technisch lezen en sluiten aan bij 
de opbouw en leesdidactiek van de 
methode Veilig Leren van groep 3. Door 
middel van spelletjes wordt het lezen 
spelenderwijs aangeboden aan de 
kinderen.   
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Speciaal voor groep 3 – (methode rekenen) 
Naast het lezen zijn we ook in groep 3 gestart met de meest moderne rekenmethode van dit moment: 

SEMSOM. Spelenderwijs leren kinderen rekenen met veel visuele en tastbare elementen. Omdat 

beelden veel meer spreken dan woorden, hieronder een paar foto’s van wat deze methode de kinderen 

te bieden heeft. Wij zijn hier heel trots op als de eerste aanbieder van de regio! 
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Rekenen groepen  4 t/m 8 
Op de studiedag van 12 oktober bespraken wij de laatste voorwaarden om voor de midden en 

bovenbouw ook een nieuwe rekenmethode aan te schaffen. De keuze voor een nieuwe methode laat 

dus even op zich wachten, maar wij hebben in het proces geen concessies gedaan aan kwaliteit en zullen 

dat ook in de laatste fase richting een nieuwe methode niet doen. De verwachting is daarom op dit 

moment dat we de nieuwe methode dit schooljaar pas aan het eind zullen gaan inzetten als een soort 

kennismaking naar volgend jaar. Dan kunnen we volgend jaar meteen goed starten. Als hierover meer 

concreet nieuws is, wordt dat vanzelfsprekend gedeeld. 

Kinderboekenweek   
 De Kinderboekenweek staat dit jaar in het teken van beroepen: worden wat je wilt. De eerdergenoemde 

IPC thema’s sluiten daar mooi op aan en dat is geen toeval. 

Als je ons vraagt waar dit Kinderboekenthema voor staat, dan vinden wij in ieder geval dat alle kinderen 

zichzelf moeten blijven, los van wat ze willen worden. Trouwens, aardig is het mooiste wat je kan 

worden. Maar daarnaast staat dit thema ook in het teken van durven dromen en proberen wij kinderen 

een aardig beeld te geven van wat je zoal kan worden als je groot bent. Het thema leent zich dus 

uitstekend voor allerlei uitstapjes zoals het Kaaspakhuis in Wommels, de Brandweer in Lemmer, maar 

ook voor een groot aantal gasten op school. Zo komt er ook een medewerker langs van een Intensive 

care en de directeur van een middelbare school en nog veel meer!  

De kleuters bewijzen dat informatie ook dichtbij huis te vinden is, als ze meneer  Leenstra vragen om 

eens te vertellen hoe dat nou werkt met zo’n graafmachine. Zij hebben geleerd dat er in de sloot veel 

krabbescheer groeit (watersoldaatje), waar libelles hun eitjes op leggen in het voorjaar. Dus niet alles 

moest door meneer Leenstra opgeschoond worden. 
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DIGIweek 
De kinderboekenweek combineren wij dit jaar met een DIGIweek. Als high-tech toegeruste basisschool 

hebben wij sinds kort ook een eigen “green-screen” in de personeelskamer. Hier nemen de kinderen 

deze periode filmpjes op waarbij ze de achtergrond later kunnen aanpassen. Op die manier kunnen ze 

het laten lijken alsof ze op mars zitten of in Japan of hoever hun creativiteit maar reikt. De filmpjes zijn 

tegen de herfstvakantie klaar en worden dan gemonteerd tot één grote compilatie.  

Bij de kleuters staat de DIGIweek in het teken van experimenteren met “stop-motion”. Ze maken een 

eigen filmpje met klei en hopen uiteindelijk later dit jaar een kleine speelfilm te kunnen maken. Hierbij 

wordt de school ondersteund door juf Anke die als Apple-specialist alle details kent van de benodigde 

software.  

Externe en interne audit  
Onze school is volop in ontwikkeling, met IPC als onderwijsconcept en met de diverse nieuwe methodes 

voor rekenen en lezen. We zorgen daarnaast via een versterkt pedagogisch klimaat voor betere 

randvoorwaarden om tot leren te komen. Daarin krijgen de kinderen van ons ruimte, maar ook steeds 

meer verantwoordelijkheid. Daarnaast hebben we een sterke groeiambitie vanuit de overtuiging dat ons 

onderwijs het beste en leukste voor de kinderen uit de regio is!  

Dat allemaal brengt ons en de kinderen heel veel goeds, maar vraagt ook veel van ons allemaal. En 

omdat we liever meteen de juiste dingen doen, vragen we hulp bij al deze veranderingen. Zijn wij op de 

goede weg? Wat kunnen we doen om te versnellen en om het behapbaar te houden? De afgelopen 

weken heeft een extern bureau met ons meegekeken wat we kunnen doen om de kwaliteit van 

onderwijs te verbeteren. We kregen veel complimenten over onze ontwikkeling en er zijn ook 

uitdagingen. We hebben een verzoek gedaan om in januari opnieuw met ons mee te kijken en de school 

te beoordelen op verschillende facetten. Deze beoordeling in januari wordt uitgevoerd door een interne 

audit van onze stichting. Voor ons als team een interessante en leerzame periode!  

Week tegen het pesten 
Wij bouwen dit schooljaar verder met Kwink: onze 
methode voor sociaal emotionele ontwikkeling. Als team 
delen we de mening dat veiligheid de basis is voor alle 
kinderen om tot leren te komen. Dit gevoel van veiligheid 
is dus voorwaardelijk en ontzettend belangrijk. We zijn de 
eerste weken van dit schooljaar daarom extra bezig 
geweest met het bieden van duidelijkheid over onze 
normen en waarden naar alle kinderen. Daar hebben we 
onze schoolregels ook voor aangescherpt, die we 
inmiddels uitvoerig met de kinderen hebben besproken. 
Dit schooljaar wordt daarnaast het gedragsprotocol van 
de school vernieuwd. Dit doen we samen met alle 
leerkrachten en hierin krijgen de kinderen een grote rol. 
In de week tegen het pesten, stonden we samen met alle 
kinderen stil hoe het is om buitengesloten te worden en 
wat je als groep en vooral individu kan doen om te zorgen 
dat dit stopt, zowel als je zelf de dupe bent, maar vooral 
als je ziet dat het een ander overkomt. 

 
Een verzameling posters van groep 6/7/8 tegen pesten 
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Via Kwink maken we ook gebruik van herkenbare taal voor kinderen. Als je zoon of dochter de komende 

tijd thuiskomt met een verhaal over de dieren van Kwink: de giraf, de bok of de struisvogel, dan weet je 

hierbij wat dit inhoudt:  

 

• Aanpakken: ik doe als giraf, ik pak het probleem aan.  
• Aanvallen: ik doe als bok, ik val de ander aan.  
• Verstoppen: ik doe als struisvogel, ik verstop me.  
 
Binnenkort zullen de kinderen thuiskomen met een 
poster voor op de koelkast. Dit is bedoeld om ook thuis 
spelletjes en activiteiten met de kinderen te kunnen 
doen. Hiermee versterken wij samen de sociaal 
emotionele ontwikkeling van alle kinderen. Meer 
informatie hierover volgt via het ouderportaal. 

 

 

Rots en water – individuele trainingen 
Dit najaar starten we ook weer met een Rots en Water training. Vorig jaar hebben wij dit ingezet op 

groepsniveau voor groepen 5/6 en 7/8. Kinderen leerden toen onder andere om voor zichzelf en elkaar 

op te komen, positief te denken en nee-zeggen of om te gaan met weerstand. Dit schooljaar bieden we 

een maatwerk-training aan kinderen die daardoor nog beter in staat zijn om zichzelf tot de ander en de 

groep te verhouden. Dit traject wordt uitsluitend in goed overleg met de ouders van betreffende 

kinderen aangeboden en is vanzelfsprekend voor rekening van de school.  

 

 

Sociaal culturele activiteiten - Emmerdrums 
Vanuit It Toanhus mogen wij de kinderen dit jaar verschillende groepsactiviteiten aanbieden. We zijn net 

gestart met de emmerdrums-sessies voor de hele school. Op Facebook hebben we hier een filmpje 

gedeeld. Drummeester Daan was onder de indruk van het ritmegevoel van de kinderen! 

Verder staan dit jaar nog op het programma: Kleuterdans (gewoon nog een keer, omdat dit vorig jaar zo 

gaaf was) en voor de bovenbouw maken we samen een Videoclip/Flashmob.  
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Stagiaires bij De Schakel 
Ook dit jaar leiden wij weer een aantal stagiairs op tot bekwame toekomstige leerkrachten. Hieronder 

stellen zij zich aan jullie voor. Van harte welkom Elise, Jantine en Fardau. 

Hoi,  
 
Ik ben Elise Pennekamp en ik kom dit jaar stage 
lopen op De Schakel! Ik ben 18 jaar en ik kom uit 
Joure. Ik zit op de NHL Stenden in Leeuwarden op 
school waar ik eerstejaars student ben aan de 
PABO. Ik zal het eerste half jaar stage lopen bij 
groep 1/2 bij Juf Elly. Ik houd van lezen, muziek, 
zingen, wandelen en schrijven. Ik hoop dat we er 
met elkaar een mooi jaar van gaan maken!  

 

 

  
Hoi allemaal! 
 
Ik ben Jantine van der Werf en ik ben 38 jaar. Ik loop dit 
jaar stage in groep 4 – 5. Ik doe de PABO verkort aan de 
NHL Stenden en ik zit in het laatste jaar. Ik hoop dan ook 
in het voorjaar te kunnen starten met mijn LIO. Ik ben 
moeder van twee kinderen en woon samen met mijn 
gezin in Grou.  
In mijn vrije tijd kijk ik graag naar voetbalwedstrijden, ga 
ik vaak wandelen met onze hond of kijk ik een leuke film 
of serie. Tot binnenkort! 
 

 
Hallo,  
 
Mijn naam is Fardau Drenth en woon in Sintjohannesga. 
Ik zit in de 4e klas van het Aeres College. 
(voorheen heette dit het Nordwin College )  
Ik loop momenteel stage in groep 1/2 van de schakel. 
Mijn lagere schoolperiode zat ik op basisschool de Trieme 
in Sintjohannesga. 
Voetballen vind ik erg leuk om te doen, ik voetbal in de 
MO19 van DWP. 
Dat ik hier op de Schakel stage mag lopen vind ik erg leuk. 
Dus als jullie mij zien op school weten jullie ook wie ik ben 
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Belangrijke data komende tijd  
• 3 november schoolontbijt 

• 24 november studiedag 

• 12 december bruiloft juf Marian 

• 13 december studiedag 

• 24 december middag vrij 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimist on Tour – Delfstrahuizen - opnieuw een heerlijke, zonovergoten dag !  
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Nieuws uit de Medezeggenschapsraad 
 

Wij, van de MR, zijn weer fris gestart met het nieuwe schooljaar. We hebben onze eerste 
vergadering van dit schooljaar alweer achter de rug. Na een korte terugblik op vorig 
schooljaar hebben we het nieuwe schooljaarplan kritisch bekeken en goedgekeurd. In het schooljaarplan 
staan de belangrijkste speerpunten en doelen waar directie en teamleden naartoe streven. Het is mooi 
om te zien welke plannen er allemaal gemaakt zijn en de vernieuwingen die op verschillende 
vlakken door worden gezet dit schooljaar.  
 
Wij hebben er in ieder geval alle vertrouwen in dat het weer een ontzettend mooi jaar gaat worden.  
Naast het schooljaarplan hebben wij de volgende punten besproken:  

• Uitslag eind Cito  
• Eerste weken school  
• Identiteit Obs De Schakel n.a.v. onderzoek Niels  
• De taakverdeling in het team en de evaluatie van vorig schooljaar  
• Film als introductie van de school voor op de website  
• Groei leerlingaantal  
• Ideeën voor activiteiten  
 

Een van de doelen die wij graag na zouden willen streven als MR zijnde, is dat we wat kortere lijntjes 
met onze GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) krijgen. In de GMR wordt veel gesproken 
over beleid en we vinden het erg belangrijk om daar ook ons woordje in te kunnen doen en mee te 
kunnen beslissen over beleidsplannen etc.   
Daarom willen we toch nog een keer vragen...wie lijkt het leuk om namens de Schakel in de GMR deel te 
nemen en mee te denken/praten over beleidszaken en overkoepelende projecten. 
Aanmelden/informatie inwinnen kan bij Ilse Heida, Afina Lageveen, Elly de Wal of Rixt Proot.  
We zullen jullie dit schooljaar natuurlijk weer op de hoogte houden van de verschillende ontwikkelingen 
en zaken die we bespreken binnen de MR.   
 

Afina, Ilse, Elly, Rixt 


