
Jaargang 12 
Vrijdag 8 september 2017 
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van De Schakel 
 
Belangrijke data: 
13 sept  inloop gr 4  
13 sept  start Jantje Beton 
25 sept  drinkwaterdag (met verrassing) 
27 sept  inloop gr 3 
27 sept  einde Jantje Beton 
28 sept  schoolfotograaf 
 
 
Startdienst PCBO : Favoriet 
We zijn het schooljaar ook in de kerk gestart. Met veel kinderen, ouders en andere 
belangstellenden zongen we onze favoriete liedjes, hebben gebeden en elkaar een goed 
schooljaar toegewenst. De collecte voor World Servants Rijnsburg heeft € 440 opge-
bracht. Hartelijk dank! Bij de deur mochten de kinderen een paar “favorietjes” uitzoe-
ken. Dank aan de kinderen van gr 6,7 en 8 die geholpen hebben tijdens deze dienst. 
 
 
Zo doen wij! 
We vinden het op De Schakel belangrijk dat onze school een 
plek is waar kinderen kunnen leren en spelen met andere kin-
deren in een ontspannen sfeer waarin ze zichzelf kunnen zijn. 
Pesten hoort daarin niet thuis. Goed voorbeeld doet goed vol-
gen en daarom hebben wij een poster met gedragsregels in de 
groep: Zo doen wij! Alle regels staan in de S van Schakel, als 
teken van verbondenheid met elkaar en met de school.  
De komende 2 weken staan de volgende regels centraal: 
 
Ik ben gebruik nette woorden 
Ik ben eerlijk tegen anderen 
 
Wanneer alle regels aan bod zijn gekomen, zullen de kinderen 
hun namen op de poster schrijven: zo doen wij! We werken ook 
op andere manieren aan gedrag. Op de website vindt u het ge-
dragsprotocol van De Schakel.  
 
Gespreksavonden 
In plaats van de informatieavond hebben we 2 avonden georganiseerd waarop ouders en 
leerkracht(en) met elkaar in gesprek zijn gegaan. We hebben er bewust voor gekozen 
met alle ouders in gesprek te willen gaan. Elke leerling is belangrijk!  
De eerste reacties die we van ouders hebben ontvangen zijn positief. Wat we horen is 
dat ouders de kennismaking op prijs stellen en het waarderen dat de belangrijke zaken 
over de kinderen gedeeld worden. De vraag hoe de kinderen de eerste weken hebben 
ervaren was voor zowel ouders als leerkrachten interessant. We hopen dat dit gesprek 
een meerwaarde zal blijken te hebben. De informatie van de groepen is te vinden op de 
website: groepen> praktische informatie. 
 
 
Foutje 
In de vorige nieuwsbrief stond een fout in het bericht over het afscheid van juf Jea-
nette. Zij is niet 17 maar 27 jaar aan De Schakel verbonden, eerst als leerkracht en 
daarna als intern begeleider. Meester Kees gaat haar werk als intern begeleider over-
nemen. Hij is al druk bezig zich te verdiepen in de werkwijze van De Schakel en neemt 
ook de tijd voor kennismaking met team en leerlingen. We hebben er alle vertrouwen in 
dat de zorg op De Schakel van goede kwaliteit blijft. 



Schoolplein  
In de zomervakantie en aan het begin van de tweede 
schoolweek hebben we helaas last gehad van vandalis-
me. Eerst werd een korf opzettelijk vernield en ten-
slotte de paal omver getrokken tot groot verdriet 
van de leerlingen. De korfbalboom is gelukkig weer 
gerepareerd. De paal is verlengd en verstevigd door 
een extra paal aan de binnenkant en een ijzeren staaf 
in de grond. Meneer Ruud plaatst de 3 overgebleven 
korven nu elke ochtend op de paal en haalt ze er ‘s middags weer af om meer schade te 
voorkomen. We vinden het erg jammer dat deze maatregelen nodig zijn. Met uw mede-
werking kunnen we bereiken dat het plein ook na schooltijd een plek is waar de kin-
deren kunnen spelen zonder dat dit gepaard gaat met vernielingen. Dank voor alle mail-
tjes met steunbetuigingen.  
Inmiddels is er op het grote plein een start genaakt met het verven van de schoolplei-
nen. Het weer werkt nog niet echt mee maar zodra het droog is gaan we verder. Op 
woensdag 13 september start de actie Jantje Beton. We hopen op een geslaagde actie 
zodat we weer spelmateriaal voor op de pleinen kunnen kopen. 
 
 
 
 
Handige oma.. 
Wat zijn we blij met de oma van Ruben en Feline. Zij 
heeft al verschillende keren verkleedkleren gemaakt 
voor de kleutergroepen. Via deze weg willen we haar in 
het zonnetje zetten. Hartelijk dank namens alle kleu-
ters en hun juffen! 

 
 
 
 
 
 
Schoolgids 
Op de website kunt u de schoolgids van dit schooljaar vinden:  
deschakel.pcborijnsburg.nl > onderwijs> schoolgids.  De schoolgids staat vol met infor-
matie. Wanneer u desondanks nog vragen heeft, horen wij dat graag. 
 
 
Hoofdluis 
Het gaat telkens om een enkele melding in verschillende groepen maar de hoofdluis is 
nog niet onder controle. Goed dat ouders melden. Er gaat dan dezelfde dag een mail 
naar alle ouders van de bewuste groep. We willen iedereen vragen de komende weken 
zeer regelmatig te kammen zodat er geen kans is op nieuwe besmetting. 
 
 
 
Afvalscheiding 
Sinds het begin van dit schooljaar zamelen wij plastic, pakjes e.d. 
apart in. Het is ongelooflijk hoeveel afval dit in de prullenbakken 
scheelt.. 
 
 
 
 
 



 
 
Zending: elke maandag 
In deze eerste periode van het nieuwe jaar sparen we voor Stich-
ting Hulphond. Binnenkort zullen medewerkers van deze stichting 
presentaties gaan verzorgen. Elke maandag: zending mee! 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de komende weken lezen we verhalen uit Genesis.  
De verhalen van deze periode starten met Rebekka, die 2 kinderen krijgt. Hun verhaal 
is het verhaal van twee volken die met elkaar botsen maar uiteindelijk samen verder 
kunnen. De verhalen zitten vol met thema’s die voor kinderen van nu herkenbaar zijn. 
 
Week 37  Wie ben jij? Uit Genesis 27:1-46 
11-15 sept  Als Isaak zijn oudste zoon de zegen wil geven, gaat Jakob in de plaats 
   van zijn broer. Hij verkleedt zich en neemt het eten mee waar zijn va-
   der om heeft gevraagd. Als Esau later terugkomt, is de zegen voor de 
   oudste al vergeven. 
 
Week 38  Ik heb het voor je over Uit Genesis 28:10-22 en Genesis 29:1-20 
18-22 sept  Jakob gaat weg van zijn ouders en zijn broer Esau. In de woestijn 
   doet hij een bijzondere ontdekking: God gaat met hem mee. Jakob 
   komt bij zijn oom Laban en wordt verliefd op Rachel. Hij werkt 7 jaar 
   voor zijn oom om met Rachel te kunnen trouwen. 
 
 
De volgende nieuwsbrief van dit schooljaar zal  
verschijnen op donderdag 21 sept 2017 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
Rianne Breedijk 
Directeur De Schakel   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


