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Schooljaar 2021—2022 gestart 

De zomervakantie is weer omgevlogen. Ondertussen zijn we al 3 

weken aan het werk en zijn weer vol enthousiasme gestart op De 

Schakel. Als team kijken we weer uit naar een positief en succesvol 

jaar en wensen iedereen een leerzaam en gezond schooljaar toe! 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u ook onze schoolgids,                                                

met de belangrijkste info over onze school.                                                                   

De schoolgids is ook altijd terug te vinden op de website:  

https://deschakel.ogperspecto.nl/welkom 

Met hartelijke groet,                                                                                                                     

De meester en de juffen van De Schakel 
 

Aanpassingen coronamaatregelen  

 
In het basisonderwijs en het speciaal onderwijs vervalt het quarantaineadvies voor de hele 

klas bij een besmette leerling. Het advies om je bij klachten te laten testen bij de GGD blijft 

gelden. Klasgenoten van het besmette kind kunnen dus in principe allemaal naar school. 

Eventueel geldt een uitzondering voor kinderen die in nauw contact zijn geweest in de 

privésfeer. De advisering hierover loopt altijd via de GGD. Bij uitbraken met meerdere 

besmettingen in een groep kan de GGD nog wel aanvullende adviezen geven, waaronder 

indien nodig een quarantaine- en testadvies voor de hele groep of klas.  

 

We zijn nog in afwachting van het aangepaste protocol vanuit onze stichting. Het protocol 

vanuit de PO-raad is voor ons leidend. Wanneer hier meer over bekend is, stellen we u hier 

uiteraard direct van op de hoogte en informeren we u over de verdere versoepelingen.  

 
 
 

 

 

Hoera! Sterre is geboren! 
 

Op 18 augustus is Sterre geboren! 

Gefeliciteerd juf Carola en Joris met jullie 

prachtige, lieve dochter. Veel geluk samen! 
 

 

 

https://deschakel.ogperspecto.nl/welkom
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Agenda  

 

Week 38+39   Oudervertelgesprekken gr 1 t/m 8  

24 sept.           Bezoek Circus Vliet groep 5 

6 okt.               Elevantio Personeelsdag;  leerlingen vrij 

7 okt.               Opening Kinderboekenweek  

15 okt.             Voorleeswedstrijd/ afsluiting Kinderboekenweek  

15 okt.             Herfstdisco groep 1 t/m 8  

25 t/m 29 okt. Herfstvakantie 

15 nov             Ouderraadvergadering 

Week 47          Oudergesprekken 3 t/m 8  

Week 48          Oudergesprekken groep 1/2  

 

 

 

Nieuw meubilair bij de kleuters  

 In de eerste week van het nieuwe schooljaar werden groep 

1 en 2  verrast met nieuwe tafeltjes en stoeltjes.  

Alles heeft snel zijn eigen plekje gekregen. Dit ziet er lekker 

kleurig uit.  Hier gaan we de komende jaren heel veel 

werkjes op maken en veel plezier van hebben.  

 

 

 
 

 

Nieuw podium op het plein 

 In de zomervakantie is er hard gewerkt om 

het oude podium te vervangen voor een 

prachtig nieuw podium. Het plein ziet er 

weer netjes uit. Nu kunnen de kinderen 

weer met veel plezier veilig spelen op het 

podium.   
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Even voorstellen…. 

 

Ik ben Nicole Verlinde uit Philippine.  

Het komende half jaar ben ik de juf van groep 8.  

Hier vervang ik juf Carola die nog met 

zwangerschapsverlof is.  

 

Mijn hobby’s zijn gitaar spelen, zwemmen en reisjes 

maken.  

Ik heb al heel wat van Nederland gezien en hoop de 

komende tijd meer steden te bezoeken.  

 

In de klas ben ik veel bezig met bewegend leren.  

Verder vind ik het belangrijk dat er meer muziek in de 

klas komt. Dit vul ik zelf graag in door het geven van 

muzieklessen rondom alle verschillende domeinen 

zoals zingen, bewegen en luisteren.  

 

Ik ben positief en vol energie gestart in groep 8 en heb 

erg veel zin in de komende tijd.  

 

Juf Nicole  

 

 

 

 

 

 

WIE BEN IK?  

 

Hallo, Ik ben Lotte en ik ben 18 jaar oud. 

Het hele schooljaar ben ik op maandag, 

dinsdag en woensdag aanwezig in  

groep 5. 

Later wil ik graag juffrouw worden. 

Ik volg daarvoor de opleiding 

onderwijsassistent niveau 4. 

Ik zit nu in het 3e jaar op Scalda Terneuzen.  

In mijn vrije tijd ben ik graag met muziek en 

vrienden bezig. 

 

Ik heb heel veel zin om iedereen te leren 

kennen! 
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Hallo iedereen,  
 

Mijn naam is Lotte van Esbroek en ik ben twintig jaar 

en woon in Lamswaarde. Op dit moment zit ik in mijn 

tweede jaar van de Pabo. Deze opleiding volg ik in 

Vlissingen.  

Dit schooljaar mag ik op maandag en dinsdag stage 

komen lopen op de Schakel.  

Ik kijk er naar uit! 

 

 

 

 

 
    

Nieuwe methode Kleuterplein  

In groep 1/2 zijn we dit schooljaar gestart met een nieuwe methode Kleuterplein. Kleuterplein 

behandelt alles wat een kleuter tegenkomt: rekenen, lezen, (voorbereidend) schrijven, Engels, 

sociaal-emotionele ontwikkeling, wereldoriëntatie, burgerschap, drama, muziek en beeldende 

vorming. 

 

 

 

Ruimte om te kleuteren 

Kleuters blijven kleuters. Ze willen spelen en 

dingen ontdekken. Kleuterplein geeft ze daar 

alle ruimte voor, met een themahoek, 

bouwhoek, ontdekhoek, lees- en schrijfhoek, 

rekenhoek, verfbord en zand-watertafel. 

Ook heeft Kleuterplein uitgewerkte 

activiteiten voor de voornaamste 

ontwikkelingsmaterialen. Denk aan 

constructiemateriaal, kralenplanken, mozaïek 

of vouwblaadjes. Het plezier van de kleuters 

staat hierbij centraal. 

Ze leren spelenderwijs. 
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Vanaf dit schooljaar werken we met het programma "Kwink" in de groepen 3 t/m 8. Kwink is een 

online methode voor sociaal emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap en 

mediawijsheid. Het doel van sociaal-emotioneel leren is dat de leerling zichzelf en de ander leert 
kennen. Kinderen verwerven op een planmatige, positieve en consequente wijze fundamentele 

levensvaardigheden. 

  

Waarom sociaal-emotioneel leren? 

Uw kind krijgt op school o.a. de vakken rekenen, lezen, schrijven en krijgt wereld oriënterende 

vakken. Er is aandacht voor beweging en creatieve vakken.  Die vakken zijn belangrijk. Maar wij 

vinden het ook belangrijk dat kinderen zichzelf leren kennen, leren ontdekken waar ze goed in 

zijn en waar hun grenzen liggen. Dat ze leren omgaan met hun emoties en die van anderen. Dat 

ze zich goed kunnen inleven in anderen en weten hoe ze vriendjes kunnen maken en die relaties 

goed kunnen houden. Hoe ze conflicten zelf kunnen oplossen en hoe ze pestgedrag kunnen 

herkennen en voorkomen… Dat alles helpt hun sociaal-emotionele vaardigheden ontwikkelen. 

Daar hebben ze nu en later veel voordeel van! 

  

Kwink van de week 

Bij elke les (in totaal zijn er 20 lessen per jaar) hoort een zogenaamde “Kwink van de week”.  

De kwink van de week is eigenlijk het gedrag dat we willen zien van de kinderen na het geven 

van de les.  

  

Wilt u meer weten? Ga dan naar www.kwinkopschool.nl en bekijk het introductiefilmpje.  

Uiteraard zullen wij u regelmatig op de hoogte houden over de lessen! 

 

 

 

http://www.kwinkopschool.nl/

