
Jaargang 12 
Donderdag 21 september 2017 
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van De Schakel 
 
Belangrijke data: 
25 sept  drinkwaterdag (met verrassing) 
27 sept  inloop gr 3 
27 sept  einde Jantje Beton 
28 sept  schoolfotograaf 
 2 okt  start kinderboekenweek 
 5 okt  stakingsdag, leerlingen zijn vrij 
11 okt  groep 3 naar het bos 
12 okt  inloop kinderboekenweek 
13 okt  continurooster gr 5-8, 14.30 vrij 
16 okt  herfstvakantie 
 
 
Drinkwaterdag 
U heeft het al in de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar kunnen lezen, De Schakel 
doet met alle PCBO scholen mee aan een drinkwatercampagne via de gemeente. Maan-
dag 25 september is de feestelijke drinkwaterdag. Om 9.00 uur is de officiële start op 
de Julianaschool.  
Er wordt deze dag op alle scholen een ‘waterestafette’ gehouden. Op De Schakel is dat 
om 14.10 uur. Daarna is er voor alle kinderen een cadeautje dat natuurlijk met het drin-
ken van water te maken heeft. 
 
 
Schoolfotograaf 
Op donderdag 28 september komt de schoolfo-
tograaf. Er worden portretfoto’s, groepsfoto’s 
en foto’s van broertjes en zusjes gemaakt. 
We hopen dat iedereen weer mooi op de foto 
komt te staan. In verband met de kledingkeuze 
ziet u hiernaast de achtergrond die de foto-
graaf zal gebruiken.  
 
 
 
 
 
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 2 weken staan de volgende regels centraal: 
 
Ik luister goed 
Ik zorg goed voor alle spullen 
 
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.  
 



Schoolplein  
Vele kinderen hebben hun Jantje Beton loten al verkocht. De actie loopt nog tot vol-
gende week woensdag 27 september. We hopen op een mooie opbrengst zodat we weer 
veel nieuwe materialen kunnen aanschaffen voor de pleinen. Het dambord op het grote 
plein is bijna klaar. Volgende week kan het bord in gebruik genomen worden! 

Wilt u er overigens rekening mee houden dat er pas 10 minuten voor schooltijd toe-
zicht is op de pleinen van gr 3 t/m 8? 

Stagiaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit schooljaar zijn er weer verschillende stagiaires op de Schakel te vinden van de op-
leidingen tot leerkrachten en/of onderwijsassistenten. Van links naar rechts de juffen: 
Quinty (gr 5), Kim (gr 7),Yvonne (gr6) en Tessa (gr 3). 
 
Ouderbijdrage 
Vandaag heeft u een verzoek ontvangen van de MR en OR om de ouderbijdrage te vol-
doen. We hopen dat we ook dit jaar weer op uw hulp mogen rekenen. 
De bijdrage voor het schooljaar 2017-2018: € 32,00 bij één kind; € 57,50 bij twee kin-
deren; € 82,50 bij drie kinderen en € 108,00 in geval van vier kinderen.  
Graag onder vermelding van de groep en naam van uw (oudste) kind overmaken naar re-
keningnummer NL86 RABO 0336 8325 59 ten name van Vereniging PCBO Rijnsburg.  
 
 
Kinderboekenweek 
Op maandag 2 oktober openen wij om 8.30 uur met de hele school op feestelijke wijze 
de kinderboekenweek. U bent van harte welkom! Het worden spannende weken op De 
Schakel want griezelen staat centraal. Wie daar nu al de bibbers van krijgt, kunnen we 
geruststellen. Het thema zal uitgewerkt worden op een manier die we voor de kinderen 
en onze school passend vinden. Natuurlijk lezen we heel veel boeken, wordt er voorge-
lezen en is er op donderdag 12 oktober een inloop. Meer informatie volgt. 
 
 

 
 



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. In de komende weken gaat 
het zendingsgeld naar Sint Maarten waar 
de orkaan zo’n verwoesting heeft aange-
richt, ook aan de schoolgebouwen.  
Het zendingsgeld van verschillende scholen 
van PCBO zal gebruikt worden voor de wederopbouw van de scholen en het aanschaffen 
van lesmateriaal e.d.. Een leerkracht van de Wilhelminaschool die op één van de scholen 
op Sint Maarten heeft gewerkt zal er in de kerstvakantie naar toe gaan. Via haar ont-
vangen we dan meer informatie. 
 
 
 
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 39  Kijk dan naar me! Uit Genesis 29:21-35 en Genesis 30:1-24 
25-29 sept Na de bruiloft blijkt dat Lea de plaats van haar jongere zus heeft in-
   genomen. Jakob werkt nog eens 7 jaar om ook met Rachel te kunnen 
   trouwen. Lea krijgt kinderen en hoopt dat Jakob nu van haar zal hou-
   den maar hij heeft alleen aandacht voor Rachel. 
 
Week 40  Laat me gaan Uit Genesis 30:25-43 en Genesis 31:1-24 
18-22 sept  Jakob wil weg bij Laban, hij wil terug naar waar hij vandaan komt. Van 
   Laban mag hij de gespikkelde en gevlekte dieren meenemen maar hoe
   veel zijn dat er eigenlijk? Uiteindelijk vertrekt Jakob als Laban het 
   niet door heeft. 
 
 
De volgende nieuwsbrief van dit schooljaar zal  
verschijnen op vrijdag 13 oktober 2017 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
Rianne Breedijk 
Directeur De Schakel   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


