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NIEUWS

Start toetsweken
Met ingang van volgende week, tot en met vrijdag 3 februari 2023, worden de CITO’s weer

afgenomen. Dit keer de zogenaamde CITO-M-afname, de ‘middentoets’. Dit voor de groepen 3 tot en

met 8; voor rekenen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat.

Het is een momentopname, maar wel een mooi meetmoment om te kijken hoever de leerlingen zijn in

hun ontwikkeling. Wanneer de rapporten meegaan, kunt u daarin de resultaten zien en op de

contactavond bespreken met de leerkrachten.

Afname AVI-DMT
Afgelopen maandag 16 januari is DMT afgenomen bij de leerlingen van de groepen 6 en 7, afgelopen

dinsdag 17 januari DMT bij de leerlingen van groep 8 en gisteren (donderdag) AVI bij de leerlingen

van groep 8. Dit is afgenomen door onze oud-directeur, de heer Jaap van der Velde.

Rapporten februari 2023
Op donderdag 23 februari 2023 krijgen de leerlingen hun rapport mee. De daarop volgende

rapportgesprekken zijn gepland op dinsdagmiddag en -avond 7 maart 2023 EN in de week van 13

maart 2023 (hiervoor zet iedere leerkracht tijdsloten open).

Op donderdag 23 februari aanstaande om 19.00 uur zet iedere leerkracht de tijdsloten open en kunt u

als ouders/verzorgers gaan inschrijven! Zorg dat u er snel bij bent...!

Werkgroep Herstructurering Schoolplein
Aanstaande maandagavond 23 januari 2023 vergadert de werkgroep Herstructurering Schoolplein.

Inloopmoment ouders/verzorgers
Volgende week dinsdag 24 januari 2023 is er weer een inloopmoment voor alle ouders/verzorgers. Dit

van 14.30-15.00 uur. Wees welkom!



Ouderavond groep 5
Volgende week woensdagavond 25 januari 2023 is er om 19.30 uur een ouderavond voor de

ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 5. U ontvangt hiervoor nog een afzonderlijke

uitnodiging.

Kick-Off Zorgteam de Schakel
Volgende week woensdagmorgen 25 januari 2023 is de Kick-Off voor de start van het Zorgteam de

Schakel. Hierover ontvangt u nog nadere informatie.

Reminder: Studiedag
Zoals u weet (uit de Jaarkalender): maandag 6 februari 2023 hebben de leerlingen GEEN school. Het

team heeft dan namelijk een studiedag.

Terugblik Ouder-Thema-Avond afgelopen woensdag 18 januari 2023
Afgelopen woensdagavond was de eerste Ouder-Thema-Avond van dit schooljaar. Aan de hand van

het thema ‘wat gunnen wij onze kinderen’, heeft verhalenverteller Guido de Bruin ons meegenomen in

deze vraag.

Daarna zijn we in groepjes aan de slag gegaan met het ‘vullen’ van het rugzakje voor de

Schakel-leerlingen. Dit ‘rugzakje’ hebben we in het verleden (zie hieronder) al eens gevuld, maar nu -

met het oog op het Schoolplan 2023-2027 - is het belangrijk om met elkaar te onderzoeken wat voor

de komende periode de belangrijke thema’s voor de school zijn....



Uit de groepsdiscussie bleek dat er veel (nieuwe) wensen zijn voor het Schakel-rugzakje, en dat er

ook veel overeenkomsten zijn voor onze pluriforme school! Iedere werkgroep mocht een tekening

maken. Een voorbeeld hiervan ziet u hieronder.

Aan het einde van de avond kwamen we tot de conclusie dat het belangrijk is om nog een keer, en

dan met nog meer ouders, na te denken over het Schakel-rugzakje.

Kortom: een volgende bijeenkomst wordt binnenkort gepland, waarover u nog meer hoort!



Schoolfruit komende week

Kindercoach
Volgende week woensdag 25 januari 2023 is kindercoach juf Ilse weer op de Schakel.

PERSONEEL

Kennismaken met juf Inge
Sinds het begin van dit jaar ben ik, Inge van Veldhuisen- Top, werkzaam op De Schakel. Op
maandag en dinsdag sta ik voor groep 6/7 en op vrijdag pak ik IB taken op.

Samen met mijn man (Marcel) en onze drie kinderen Philiene (5), Steijn(4) en
Carlijn (1,5) woon ik in Voorthuizen. In mijn vrije tijd loop ik hard, breng ik graag
tijd door met familie en vrienden, houd ik van koken, heb ik een passie voor
reizen en zet ik mij in voor de jeugd van onze kerk. Daarnaast ga ik graag
uitdagingen aan (denk hierbij aan de 50 km lopen bij de Nijmeegse vierdaagse)
en vind ik het leuk om nieuwe dingen uit te proberen. Zoals hiernaast een foto
van mij tijdens mijn parachutesprong afgelopen zomer.

De afgelopen 12 jaar ben ik werkzaam geweest voor stichting de PCO Gelderse Vallei. Met veel
plezier heb ik daar gewerkt als leerkracht en heb ik taken buiten de klas vervuld. Tussendoor
heb ik een periode van 4 jaar in Calgary, Canada, gewoond waar ik mij bezig hield met disability
management.

De afgelopen weken heb ik met plezier gewerkt op De Schakel en ik kijk uit naar de tijd die nog
gaat komen.



Vakantierooster schooljaar 2023/2024 (let op!)

Hieronder treft u het vakantierooster aan voor het nieuwe schooljaar 2023/2024.

Een aantal ouders gaven aan dat dit rooster niet klopt met het rooster dat op de site te lezen is. Dat

klopt. Het rooster wat op de site staat is van DIT schooljaar 2022-2023....

Vakantie rooster PCB de Schakel – schooljaar 2023/2024

Herfstvakantie 14 oktober t/m 22 oktober 2023

Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024

Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 25 februari 2024

Meivakantie 27 april t/m 12 mei 2024

Zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus 2024

Tenslotte
Allen hartelijk gegroet vanuit de Pijlstaartlaan!

Mvg, mede namens het team, Marius-Jan Breugem, directeur.


