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Lid van de MR;
iets voor jou?

Agenda
10 jan
17 jan
26 jan
28 jan
4 feb

MR-lid ben je in de
regel voor een periode
van vier jaar. Als je
wil, kun je die periode
verlengen met nog
eens vier jaar. Drie ouders uit de oudergeleding
hebben minimaal hun 1e termijn ingevuld. Eén
ouder hiervan stelt zich opnieuw verkiesbaar, twee
ouders nemen afscheid van de MR. Dit is dus het
moment dat jij je als ouder verkiesbaar kunt stellen
voor onze MR. Heb jij interesse mee te denken over
het beleid van De Schakel, laat het weten!

Weer naar school
Start Cito toetsweek
MR-vergadering
Maandsluiting groep 7
Studiedag (leerlingen vrij)

Het is al kerstvakantie
Vanwege de grote zorgen over de opkomst van de
omikronvariant, heeft het kabinet op advies van het
OMT afgelopen week besloten de kerstvakantie met
een week te verlengen. Omdat de kerstvakantie dit
jaar direct met de Kerstdagen begint, zouden
kinderen dan onbewust hun oudere familieleden
kunnen besmetten met een te hoge druk op de zorg
tot gevolg.
Zo begint vandaag voor basisschool De Schakel
opeens de kerstvakantie. Gelukkig hebben we op
deze dag, door middel van een kerstontbijt in alle
groepen, de start van de kerstvakantie op een
feestelijke wijze gevierd.
We hopen de kinderen van De Schakel op maandag
10 januari 2022 weer allemaal te mogen ontvangen
op onze school.
Voor nu hele fijne feestdagen en een gelukkig en
gezond nieuwjaar!
Team basisschool De Schakel

Waarin denkt de MR mee?
De afgelopen jaren dachten we onder andere mee
over de invulling van passend onderwijs, onderwijs
in coronatijd, de overgang naar meer digitaal
onderwijs (o.a. aanschaf Chromebooks) en de
overgang naar het continurooster. Nu er vanuit het
Nationaal Programma Onderwijs meer geld
beschikbaar is voor De Schakel, denken wij als MR
ook mee hoe dit het beste besteed kan worden.
Belangrijke zaken waarbij het goed is dat ook
ouders kritisch en onderbouwend meedenken in de
keuzes die worden gemaakt.
Laat het weten als je interesse hebt
Rosanne is in 2020 lid geworden van de MR. Zij zit
dus nog in haar 1e termijn. Patricia heeft haar 1e
termijn er op zitten en stelt zich opnieuw
verkiesbaar voor de oudergeleding van de MR. Zij
neemt aanvullend ook deel aan de GMR (MR van de
hele stichting waar de school onder valt). Sjoerd en
Mérit nemen na dit schooljaar afscheid van de MR.
Heb jij interesse om als ouder deel te nemen aan
onze MR en mee de denken over het beleid en de
ontwikkeling van onze school? Laat het ons weten
door via SchouderCom een bericht te sturen naar
de Medezeggenschapsraad-mailbox.
Afhankelijk van het aantal geïnteresseerden kijken
we of er verkiezingen plaatsen moeten vinden.
We horen graag van je!
Namens de hele MR
Sjoerd, Patricia, Rosanne en Mérit
Oudergeleding MR
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Kinderkerstviering

Zing&Swing

2de Kerstdag - 26
november in Velddriel
Er is in de parochie nog
één kinderkoor, de
Martinus Kids.
De parochie is heel blij
dat het de vrijwilligers in
Velddriel lukt om dit kinderkoor te laten
voortbestaan en hebben grote waardering voor hun
inzet.
Hierdoor is het mogelijk om in Velddriel nog een
kinderkerstviering te hebben; de enige plek in de
parochie.

Zing&Swing is een maandelijks dans halfuurtje voor
zowel peuters als kleuters.
Het leven van kinderen is vol muziek. Thuis, bij het
spelen, op het kinderdagverblijf, school, op tv en
internet of tijdens vieringen. Overal speelt muziek
een rol. Kinderen zijn vaak dol op zingen, liedjes
luisteren en dansen. Kinderen trainen hun
luistervaardigheden door goed naar de muziek te
luisteren, daarbij zorgt muziek voor ontspanning,
het maken van plezier en het verwerken en uiten
van emoties. Er worden liedjes gezongen begeleid
met gitaar waarbij flink bewogen kan worden. Dit is
ook nog eens goed voor de motoriek. Zing&Swing is
er voor peuters en kleuters.
De peutergroep voor kinderen van 1,5 t/m 3 jaar is
van 15.30 - 16.00 en de kleutergroep voor kinderen
van 4 t/m 5 jaar is van 16.15 - 16.45 in dorpshuis
Ons Huis in Well.

Deze was (natuurlijk) gepland voor kerstavond,
maar dat is niet mogelijk door Corona.
Vandaar dat hij verplaatst is naar 2de Kerstdag,
26 november om 09.30 uur.
Het is een woord- en communieviering waarin
diaken Coen van Loon voorgaat en door de kinderen
een heus kerstverhaal wordt uitgebeeld.
Daarnaast wordt er een digitale opname gemaakt
van het kerstspel van dit jaar.
Kijk naar de digitale opname en komt op 26
november en voel de ontroering bij het zien van
een heuse baby als kerstkind in de kribbe!
Tweede kerstdag wordt een gezellige ochtend in de
kerk van Velddriel J ! !
Kinderkerstspel en -viering 2020 terug te kijken op
YouTube.
Vorig jaar heeft de parochie een bijzonder kerstspel
kunnen realiseren.
Deken Wehmeijer School. Met André Versteeg als
regisseur en cameraman werd het bij Bert van
Zeelst op de golfboerderij in Hedel opgenomen.
Bijzonder, omdat het buiten was in het donker.
Een groot aantal kinderen hebben toen mee
gedaan.
Een vuur brandde, schapen waren er in de stal de
kinderen liepen als engelen, herders en koningen
van Jeruzalem naar Bethlehem, de ster stond aan
de hemel. Het was prachtig.
Met veel bewondering voor de kinderen die tussen
de opnames door best lang in de kou moesten
wachten.
Dat kerstspel is nog steeds terug te vinden op
YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=A4HhNyUS9go
Het duurt slechts tien minuten,
en het is zeker de moeite waard om het (nog eens)
terug te zien!

Op de hoogte blijven of meer informatie lezen?
Zing&Swing is te volgen via Facebook (Zing&swing)
en Instagram (zingenswing)

