
Jaargang 12 
Vrijdag 9 februari 2017 
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van De Schakel 
 
Belangrijke data: 
11 febr  themadienst 
12 febr  start berengroep 
23 febr  continurooster, gr 5 - 8: 14.30 uur vrij 
26 febr  voorjaarsvakantie 
5 maart weer naar school 
6 maart kunstmenu gr 3-4 
7 maart inloop gr 3 
7 maart schoonmaak gr 4 en 8 
 
 
Themadienst 
Op zondag 11 februari wordt de jaarlijkse themadienst gehouden. De dienst wordt 
voorbereid door predikant en school. Tijdens de dienst spelen de leerlingen van De 
Schakel een grote rol. Dit jaar is het thema: “Voor niets gaat de zon op.” Dominee Len-
nart Hoftijzer zal daar over vertellen en is deze week op De Schakel geweest. Hij 
heeft daar in alle groepen over de dienst gesproken en ook een quiz met de kinderen 
gedaan die te maken had met het thema. De uitnodigingen zijn mee, de kerk is versierd, 
oppas voor de kleintjes is geregeld, de liedjes zijn geoefend, kortom alles is klaar voor 
een feestelijke dienst in de kerk. We hopen al onze leerlingen met ouders en andere 
belangstellenden zondag te begroeten! 
Zondag 11 februari, van 9.00 –10.00 uur in de Immanuelkerk . Muzikale begeleiding 
wordt verzorgd door leerlingen, leerkrachten en de Rijnsburgse Praiseband.  
 
 
Juffendag 
De afgelopen weken was het circus in groep 1 en 2. De leerlingen hebben volop geleerd 
en hun fantasie gebruikt. Dat had als resultaat dat groep 2 spontaan op donderdagmid-
dag een voorstelling voor ouders heeft georganiseerd, compleet met zelfgemaakte 
kaartjes, gereserveerde zitplaatsen en een voorstelling met dieren, acrobaten en nog 
veel meer. Op vrijdag was het feest met daarin prachtig verklede kinderen, het vieren 
van de verjaardagen van de juffen, het cadeautjes geven, de circusoptocht door de 
school, iets lekkers eten en drinken, een poppenkastverhaal en de circusvoorstelling 
waar deze keer de peuters van De Dreumes voor waren uitgenodigd. Ze hebben kunnen 
genieten van een prachtige voorstelling.  



PreGymnasiumcollege 
Wij, Maaike, Sabine en Joyce hebben meegedaan 
aan een project van het Stedelijk gymnasium. In 
dit project hebben wij lessen over Klassieke ta-
len en scheikunde. Met scheikunde doen we 
proefjes en met Klassieke talen hebben wij op-
drachten over Nederlandse woorden die eigenlijk 
uit het Latijn  of Grieks komen. Er komen soms 
ook mensen van het stedelijk uit de vierde naar 
ons toe want dat zijn onze Pregym mentoren. 
Ook zijn wij voor de opening naar het Stedelijk 
Gymnasium, locatie Athena zelf geweest. En voor 
de afsluiting gaan we naar locatie Socrates. 
In de bovenbouw hebben we verschillende modules die een uitdaging vormen voor be-
paalde leerlingen. Dit is er één van. Een leerzame en interessante ervaring! 
 
 
Actie voedselbank 
Vanaf maandag 12 februari sparen we al de Hoogvlietbonnen. De producten achterop de 
bon gaan dan naar de voedselbank. In de ontmoetingsruimte staat vanaf die dag een 
doorzichtige bak klaar voor de bonnen. Alvast hartelijk dank voor uw hulp! 

 
In de komende weken lezen we verhalen uit Marcus  
Er verandert veel, in de verhalen van deze periode. ‘Gewone’ vissers worden leerlingen 
van Jezus, zieke mensen worden beter, planten gaan groeien en stormen komen tot 
rust. De verhalen laten zien dat alles ten positieve kan veranderen. Aan het begin van 
een nieuw jaar geeft dat hoop en vertrouwen. 
 
 
Week 7  Storm! Uit Marcus 4:35-41 en 5:1-20 
12-16 febr  Jezus en zijn leerlingen komen in een storm op het meer terecht. Ter
   wijl de leerlingen in paniek raken, ligt Jezus te slapen. Hij brengt de 
   wind en het water tot rust.  
 
 
Week 8  Sta op! Uit Marcus 5:21-43 
19-23 febr  De dochter van Jaïrus is erg ziek. Hij vraagt Jezus om hulp maar on-
   derweg komt er een vrouw die ook ziek is. Nadat deze vrouw is gene- 
   zen, krijgt Jaïrus bericht. Zijn dochter is gestorven, Jezus gaat toch 
   naar haar toe en pakt haar hand vast. “Sta op!” zegt hij. 
 
 
 
De volgende nieuwsbrief van dit schooljaar zal verschijnen op vrijdag 23 februari 2018 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
Rianne Breedijk  
Directeur  De Schakel   
 
  
 
 
 
“Creatief met spijkers en draad” 
 



 
 
 
 
        
 


