
Jaargang 12 
Vrijdag 13 oktober 2017 
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van De Schakel 
 
Belangrijke data: 
23 okt  inloop gr 4 
25 okt  kunstmenu gr 5/6, 10.45 uur 
26 okt  kleuters naar het Panbos 
30 okt  start sportweek 
30 okt  verkeersles gr 1-2 
1 nov  schoonmaak gr 4 
6 nov  verkeersles gr 1-2 
 
Afsluiting kinderboekenweek 
Op donderdag 12 okt. hebben we 2 spannende weken afgesloten met een gezellige en 
druk bezochte inloop. Er was van alles te zien en te beleven in een door de ouderraad 
prachtig versierde school. Er werden spannende verhalen verteld, voorgelezen én ge-
speeld. In groep 1 kon men kijken naar opnames van de verteltafel, in groep 2 werd dat 
live gedaan. In groep 3 en 4 kon men toneelspel bekijken en de opnames van de voor-
stellingen die de groepen aan elkaar hebben gegeven. In groep 5 werd er voorgelezen 
vanuit de luie stoel en in groep 6 lazen kinderen voor uit hun werkstukje over enge die-
ren. In groep 7 zijn prachtige enge verhalen geschreven die met behulp van speciale 
technieken te zien waren op het touchscreen. In groep 8 hebben de leerlingen hun  
verhalen over hun eigen angsten en hoe daar mee om te gaan gepresenteerd. Tussen de 
voorstellingen door kon iedereen iets lekkers eten en drinken in een sfeervolle ontmoe-
tingsruimte en ook een boek kopen op de boekenmarkt. De opbrengst van de boeken-
markt is € 134. Een mooi bedrag dat we gaan besteden aan de aankleding van de Scha-
kelbieb. Daarnaast kon je een grappige griezelige selfie maken en waren veel kinderen 
aan het speuren door de hele school naar allemaal griezels uit boeken en films. De 
prijswinnaars van de kleurwedstrijd en de woordzoekers hebben hun prijs al in ont-
vangst mogen nemen. Na de vakantie worden de prijzen voor de speurtocht uitgedeeld,. 
Dank aan de ouderraad en ouders en leerkrachten van de kinderboekenweekcommissie 
voor dit geweldige boekenfeest!! 



Afscheid juf Jeanette 
Na 45 jaar in het onderwijs en 27 jaar werken op De Schakel, was donderdag 12 okt. 
de laatste officiële werkdag van juf Jeanette. Iedereen die met juf Jeanette te ma-
ken heeft gehad, heeft kunnen ervaren met hoeveel kennis, zorgvuldigheid en toewij-
ding zij haar taken vervulde. De waardering en dank hiervoor is groot!  Dat bleek ook 
uit de vele leerlingen en ouders die de weg naar het kantoortje van juf Jeanette wisten 
te vinden en haar door middel van lieve woorden en vele cadeautjes in het zonnetje 
hebben gezet. Juf Jeanette heeft persoonlijk afscheid van alle kinderen genomen en 
trakteerde hen op een smiley sleutelhanger met wat lekkers. We wensen juf Jeanette 
heel veel geluk en gezondheid toe in de toekomst! 
 

 
Juf Ymkje :40 jaar in het onderwijs 
Dit schooljaar  vieren we het 40 -jarig onderwijsjubileum van juf Ymkje.  
Deze bijzondere mijlpaal hebben we gevierd met een prachtige bos bloe-
men van de ouders van de MR/OR en een lunch van collega’s. Ook mocht 
juf Ymkje het dambord op het plein officieel openen door de eerste zet 
te doen. We wensen juf Ymkje een mooi jubileumjaar toe. De festivitei-
ten zijn namelijk nog niet voorbij… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 volgen 
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  weken staan de volgende regels centraal: 
 
Ik houd de school en het plein netjes 
Ik ben aardig voor andere kinderen 
Ik doe goed mijn best 
 
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.  



Kunstmenu: brief voor de koning 
Op woensdag 25 oktober is er verteltheater voor gr 5 en 6. Verteller Eric Borrias 
neemt de kinderen mee op avontuur in zijn voorstelling die gemaakt is naar het boek: 
Brief voor de koning van Tonke Dragt. 
 
Sportweek en school van de week 
In de week van 30 oktober t/m 3 november houden wij weer 
een sportweek met Come4sports. Het startsein is op maandag-
middag om 13.30 uur. We gaan dan een recordpoging doen. Wie 
weet worden we dit schooljaar de snelste school. We waren 
daar al 2 x dicht bij! Verder staat er deze week veel beweging 
op het programma en lessen rond gezond gedrag. Groep 8 maakt 
zelfs een filmpje voor de hele school. 
Heel toepasselijk zijn we deze week ook school van de week in 
Aquamar. Dat houdt in dat de kinderen met korting naar het 
zwembad Aquamar in Katwijk kunnen. Kaartjes kosten €3,00. De 
kortingskaartjes worden de week na de vakantie uitgedeeld. 
En tot slot kunnen we ook melden dat er met ingang van dinsdag 24 okt. t/m 28 nov. 
elke dinsdag van 15.30 tot 16.30 uur sport en spel is met Come4sports voor leerlingen 
van gr 3 t/m 8 op het grote plein van De Schakel.  
 
Zending: Project Sint Maarten 
Naar aanleiding van de gevolgen van orkaan Irma hebben we het sparen voor Stichting 
Hulphond nog even uitgesteld tot na de herfstvakantie. De opbrengst van het zen-
dingsgeld voor Sint Maarten is € 260. Iedereen hartelijk dank! Na de herfstvakantie 
worden er gastlessen gegeven door Stichting Hulphond. Er wordt hierbij rekening ge-
houden met eventuele allergieën.  
 
Gebedskring 
U bent van harte welkom op donderdag 2 november om 8.30 uur in het directiekantoor. 
We starten met koffie en thee, praten over de gebedspunten van de kinderen en gaan 
vervolgens in gebed en leven zo mee met iedereen die betrokken is bij De Schakel. 
 
In de komende weken lezen we verhalen uit Genesis.  
Na de herfstvakantie gaan de verhalen van Jakob verder en staat het verhaal van Jo-
zef centraal. Jozef is een ‘meesterdromer’, maar wordt door zijn eigen broers in een 
put gegooid en als slaaf verkocht naar Egypte. Daar wordt hij onderkoning en komen 
zijn eigen broers graan bij hem kopen. Uiteindelijk ziet ook zijn oude vader Jakob hem 
weer terug. 
 
Week 43  Ik ben veranderd Uit Genesis 32:23-33 en Genesis 35:6-18 
23-27 okt  Lang geleden is Jakob weggegaan van zijn familie. In de verhalen van 
   deze week ziet hij zijn broer Esau terug. Voordat het zover is, wor-
   stelt hij bij de Jabbok en krijgt hij een nieuwe naam: Israël. Die naam 
   laat zien dat Jakob veranderd is. 
 
Week 44  In je dromen! Uit Genesis 37:1-36  en Genesis 39: 1-6 
30 okt-3 nov Jozef droomt over zichzelf en zijn broers. Hij ziet hoe ze allemaal 
   voor hem buigen. Maar de werkelijkheid is een nachtmerrie als Jozef 
   in een put gegooid wordt en als slaaf verkocht naar Egypte. Daar komt 
   hij terecht in het huis van Potifar.   
 
De volgende nieuwsbrief van dit schooljaar zal  
verschijnen op vrijdag 3 november 2017 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
Rianne Breedijk 
Directeur De Schakel   


