
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Thema boerderij groep 1/2 

Na de carnavalsvakantie zijn we gestart met het werken over de boerderij. We zijn afgelopen dinsdag al naar de 

boerderij in het Philips van Lenneppark geweest. Dit was een succes! Komende maandag en dinsdag zullen we 

naar de grote boerderij gaan: de Genneper Hoeve. 

Heel leuk, maar vooral ook heel leerzaam! Wij hebben er heel veel zin in. 

 

 

Meneer Guy, 

Guy is al een paar weken afwezig. Hij heeft er voor gekozen om niet meer terug te komen op De Schakel. Zoals 

hij zelf aangaf, ligt dit niet aan de mensen, kinderen, ouders of collega’s van De Schakel. Hij worstelt met e.e.a. 

en geeft juist aan dat hij het zo lang heeft volgehouden door alle mensen op De Schakel. Toch heeft hij deze stap 

genomen om uiteindelijk verder te komen. Wij vinden dit heel erg jammer. Zeker het feit dat zijn beslissing zo 

abrupt kwam betreurt ons, maar we begrijpen en respecteren zijn besluit uiteraard wel. Wij wensen Guy dan ook 

heel veel succes voor de komende tijd. 

Juffrouw Astrid heeft Guy inmiddels vervangen. Omdat het afscheid van Guy zo plotsklaps was, hebben we 

vooralsnog geen vervanging voor de technieklessen zoals deze plaatsvonden op de dinsdagen. Leerkrachten 

geven nu zelf technieklessen en we beraden ons hoe we verder moeten op de ingeslagen weg. 

Peter Leenhouwers 
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Nieuwe methode taal en spelling versus rapport  

Zoals u waarschijnlijk gemerkt heeft, zijn wij dit schooljaar begonnen met een nieuwe methode voor 
taal en spelling. Deze methode legt, met name op het gebied van spelling, de lat een heel stuk hoger 
dan onze vorige methode. Dit is ook één van de redenen waarom wij juist voor deze methode 
gekozen hebben. Zoals u zult begrijpen, zit er nu een groot niveauverschil tussen hetgeen 
aangeboden werd en wat er nu aangeboden wordt tijdens de spellinglessen. De leerkrachten en 
kinderen werken enorm hard om dit niveauverschil snel te laten verdwijnen en we zien dat we op de 
goede weg zijn. Echter zijn we nog niet op het niveau, welke deze methode als “voldoende” zal 
weergeven. Om die reden hebben wij besloten om spelling niet op het aankomend rapport mee te 
nemen.  Uiteraard hebben wij de voortgang wel gemeten en gebruiken wij deze resultaten ook om 
onze lessen voor te bereiden, maar een beoordeling op het rapport komt nog te vroeg en zou een 
enorm vertekend en vaak negatief beeld geven. Uiteraard is de cito spelling wel afgenomen en deze 
staat ook gewoon netjes op het rapport vermeld. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u uiteraard 
terecht bij de leerkracht van uw kind. 
Team basisschool De Schakel. 

 

 

 

 

 

Nieuwe gezichten op De Schakel 
Meneer Sjoerd was de vervanger voor meneer Frank. Hij heeft na de carnavalsvakantie een andere baan 

gevonden ( meer aaneengesloten dagen). Vandaar dat we nu een nieuw gezicht in groep 5 hebben, namelijk Dirk 

van der Heijden. Dirk staat op donderdag en vrijdag voor de groep. 

Juffrouw Myrthe stond voor twee dagen in groep 7. Juffrouw Laura stond voor deze twee dagen in de 

kleutergroep van Myrthe. Nu heeft Laura ook een andere baan gevonden en is alleen op maandagen nog in de 

kleutergroep. Myrthe is daarom weer terug gegaan naar haar eigen kleutergroep en Juffrouw Lieke lost nu de 

ontstane ruimte in groep 7 op. Lieke staat op woensdag en donderdag in groep 7. 

Tevens hebben we een financiële aanvraag gedaan om kinderen met een eigen leerlijn beter te kunnen helpen. 

Deze aanvraag heeft ons bestuur gehonoreerd. Hierdoor hebben wij juffrouw Roos voor donderdag en vrijdag 

aan ons team kunnen binden. Zij werkt op die dag met een aantal kinderen in kleinen groepjes. 

Terwijl ik dit schrijf, besef ik me dat onderwijsland, op z’n zachts gezegd flink in beweging is. We zijn heel blij 

en trots dat we deze collega’s aan onze school hebben kunnen koppelen. Bij deze allemaal van harte welkom! 

Peter Leenhouwers 

 

 


