
Jaargang 12 
Vrijdag 6 juli 2018 
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van De Schakel 
 
Belangrijke data: 
10 juli schoonmaak gr 1-2 
11 juli wisseluur 10.30-11.30 
12 juli slotfeest 
13 juli 12.00 uur: start zomervakantie 
 
27 aug weer naar school, inloop 
28 aug start gedragsweken en verkiezingen leerlingenraad 
6 sept startdienst 
10 sept oudergesprekken 
11 sept oudergesprekken 
 
 
Sportieve school! 
De leerlingen van gr 3 t/m 8 hebben zich weer van hun sportieve kant laten zien tij-
dens het schoolkorfbaltoernooi en schoolvoetbaltoernooi. Er liepen veel Schakelteams 
rond op de velden van de Madjoe en Rijnsburgse Boys. Iedereen heeft enorm zijn/haar 
best gedaan en dat werd beloond met vele prijzen. Er was zelfs een finale tussen 2 
teams van De Schakel. Sportieve school hoor.. 

 
 
Teams van gr 5-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wisseluur 
Op woensdag 11 juli gaan alle leerlingen een uurtje wisselen. Iedereen vertrekt naar 
het lokaal van volgend schooljaar. De leerkrachten wisselen ook en maken kennis met 
hun nieuwe groep.  
 
Slotfeest 
Donderdagmiddag 12 juli is het slotfeest op school. We willen een high  
limonade organiseren en hebben daarbij de hulp van de ouders nodig.  
Vanaf maandag 2 juli hangt er bij iedere klas een intekenlijst waarop u kunt 
aangeven welke hapjes of drankjes u (met uw kind) wilt maken. Elk kind 
neemt 5 à 6 kleine hapjes/drankjes mee. We houden rekening met  
allergieën in de klas.  
 
We starten de middag met een optocht rondom de school. De kinderen  
mogen deze middag verkleed op school komen. Om het geheel op te vrolijken, mogen de 
kinderen een instrument of iets wat daar voor door kan gaan meenemen. Te denken valt 
aan: deksels, pollepels, emmers, tamboerijn, toeters enzovoort. Na de optocht start de 
high limonade. Om ongeveer 14.30 uur verzamelen we op het kleuterplein en zingen we 
een vakantielied met elkaar. U bent hierbij ook van harte welkom!  
We hopen op een feestelijke afsluiting van het schooljaar. 
 



Afscheid gr 8 
Gisteren hebben de leerlingen van groep 8 afscheid genomen van De Schakel. ‘s Mid-
dags begon dat al met het uitreiken van de getuigschriften en de rapporten. Ook kre-
gen de kinderen hun bijbel mee. Bijzonder is dat juf Mieke en juf Mariska daar een 
persoonlijke boodschap in hebben geschreven.  
Na schooltijd stond er een buffet klaar voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Na 
het buffet kon iedereen kijken naar een presentatie van een jaar groep 8. Wat heeft 
groep 8 veel meegemaakt dit jaar, de stroom van foto’s hield maar niet op. Na de foto’s 
heeft groep 8 nog een keer het lied dat ze zelf hebben gemaakt voor ons gezongen. 
Mooi! Daarna was het tijd voor het toetjesbuffet. Het eten was door ouders klaarge-
maakt en het smaakte voortreffelijk.  
En toen was het tijd voor de musical: Bende op de camping. Het werd een gezellige ben-
de. Het publiek zag allerlei wonderlijke namen en rollen voorbij komen: van ouwe doos, 
Job Bergtop, Vera Valscherm, Bibber en Sidder tot Vikingen, Linda de Ninja en een 
hondje met een bijzondere naam die we hier niet zullen herhalen..   
Het officiële gedeelte van de avond werd afgesloten met afscheidsspeeches van juf 
Rianne, juf Mieke en Mariska en ouders van groep 8. Ook zong het team een afscheid-
lied voor groep 8. Er werden ook cadeaus uitgereikt. De Schakel kreeg een prachtig 
gedicht in een lijst waar we een mooi plekje voor gaan zoeken in de school. Een speciaal 
cadeau was er voor de kinderen. Iedereen kreeg een afscheidsboek vol met foto’s en 
verhalen van 8 jaar basisschool. Het was een bijzonder afscheid dat paste bij een 
groep die met de tijd steeds hechter is geworden. Dank aan iedereen die zich hiervoor 
heeft ingezet! 
Vandaag namen de leerlingen van gr 8 afscheid van de andere leerlingen en de school. 
Dat deden ze door heerlijke ijsjes te trakteren en in elke klas een klein feestje te 
bouwen met de liedjes ‘helikopter’ en ‘de vloer is lava’. Tot slot gleden de leerlingen van 
groep 8 letterlijk de school uit nadat ze eerst 
door een haag van kinderen waren gelopen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dag Rami, Inge, Jochem, Merel, Esmee, 
Sem, Isa, Mees, Lotte, Lotte, Sabine, 
Marissa, Marit, Eva, Tanisha, Daniel, 
Avy, Maaike, Sarah, Inge, Tom, Thijs, 
Noa, Joyce, Jordan, Collin, Nick en 
Sam.  
We gaan jullie missen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soms moet je de stap durven zetten 
Trek gewoon de stoute schoenen aan 
Maak die sprong maar in het diepe 
Toe maar! Je kunt het! 
We moedigen je aan, ervoor te gaan! 
                              Uit: bende op de camping 
 
 

Continurooster 
Vandaag heeft u de folder (via de mail) over het continurooster ontvangen. De school-
tijden zijn volgend schooljaar als volgt: 
ma 8.30 – 14.45 
di 8.30 – 14.45 
woe 8.30 – 12.15 
do 8.30 – 14.45 
vr 8.30 – 12.00 (gr 1-4)  8.30 – 14.45 (gr 5-8) 
Wanneer u nog vragen heeft, horen we dat graag. 
 
 
De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar zal verschijnen op vrijdag 13 juli 2018 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
Rianne Breedijk  
Directeur  De Schakel     
         
        
 
Genieten van buiten eten en drinken, zeker als  
sommige ouders zomaar een ijsje  
komen brengen voor de hele school.. 
Dank! 
 
 


