
Jaargang 12 
Vrijdag 17 november 2017 
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van De Schakel 
 
Belangrijke data: 
20 nov  rapportavond 
22 nov  rapportavond 
27 nov  sportinstuif gr 3-4 
27 nov  schoen zetten gr 1-8 
1 dec  kruidnoten bakken gr 1-2 
5 dec  sintviering, gr 1-4 ‘s middags vrij 
11 dec  informatieavond voortgezet onderwijs gr 8 
19 dec  kerststukjes maken gr 4-8 
21 dec  kerststukjes maken gr 1-3 
21 dec  kerstviering in de groepen 
22 dec  middag vrij, 12.00 u start kerstvakantie 
 
 
 
Afsluiting thema restaurant 
Al enkele weken draait het in groep 2 rond het thema res-
taurant. Er zijn allerlei plannen gemaakt voor het restau-
rant in de groep die in de loop van de weken uitgewerkt zijn 
samen met  de kinderen. Hoe fijn is het dan om als afslui-
ting een echt restaurant te gaan bezoeken?  De stagiaire 
juf Evelien, die als serveerster werkt in een pannenkoeken-
restaurant, heeft het bezoek samen met juf Hilde gere-
geld.  
De kinderen hebben gezien hoe het er hier aan toe gaat, 
volop vragen kunnen stellen en ook gesmuld van een lekkere 
pannenkoek!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe MR leden gevraagd! 
Wie wil onze MR komen versterken? De secretaris van de MR, mevr. Kirsten van Vliet, 
heeft aangegeven door persoonlijke omstandigheden haar taak neer te willen leggen. 
De MR is daarom op zoek naar een nieuwe secretaris. Met zoveel betrokken 
ouders moet dat geen probleem zijn! De MR vergadert dit schooljaar nog 3 keer.  
Reacties graag mailen naar de voorzitter van de MR: dineke.giesbers@gmail.com.  
Haar taak zal er overigens aan het einde van dit schooljaar op zitten en daarom willen 
we u ook vragen alvast na te denken over de taak van voorzitter. Meer informatie daar-
over volgt.. 
 



 
Schoolfoto’s 
Denkt u nog aan het bestellen van de schoolfoto’s? Misschien wilt u bestellen maar 
bent u de code kwijt. Geen probleem, stuur in dat geval een mail met naam van uw kind, 
de groep, en schoolnaam De Schakel naar  rokkifotografie@gmail.com 
 
 
 
Pakjes? 
De spanning neemt toe bij de kinderen, nu er overal natte 
cadeautjes, verpakt in sinterklaaspapier, worden gevonden. 
Morgen komt Sinterklaas aan in Nederland en ook op De 
Schakel zal dit gemerkt worden. Volgende week ontvangt u 
een speciale Sint nieuwsbrief met alle informatie. 
 
 
 
 
 
 
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 47  Mijn familie Uit Genesis 43:15-34, 44:1-3 en Genesis 45 
20-24 nov   Na veel gebeurtenissen maakt Jozef zich bekend aan zijn broers. Hij 
   straft hen niet voor hun daden maar vertelt dat God zelf het zo ge
   wild moet hebben. Uiteindelijk wordt ook de oude vader Jakob naar 
   Egypte gehaald. 
 
Week 48  Laat je stem horen! Uit Jesaja 2:1-5, 7:1-17 en 40:1-11 
27 nov-  Jesaja mag de mensen gaan vertellen dat het goed komt in hun land.  
1 dec   Maar welke woorden moet hij dan gebruiken? God zelf geeft hem zijn 
   woorden. Daardoor kan Jesaja vertellen over de vrede die komen zal  
   en hoe God voor de mensen zal zorgen. 
 
 
 
De volgende nieuwsbrief van dit schooljaar zal verschijnen op vrijdag 1 december 2017 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
Rianne Breedijk 
Directeur De Schakel   
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