
Jaargang 12 
Vrijdag 12 januari 2017 
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van De Schakel 
 
Belangrijke data: 
15 jan  voorlichtingsavond VO 
15 jan  schoonmaak gr 1-2 
16 jan  inloop gr 4 
24 jan  start nationale voorleesdagen 
25 jan  inloop gr 3 
2 febr  juffendag kleuters 
7 febr  adviesgesprekken gr 8 
8 febr  adviesgesprekken gr 8 
11 febr  themadienst 
 
Allereerst wenst het team van De Schakel iedereen een goed, gezond en leerzaam 
2018 toe! 
 
In de vakantie werden we opgeschrikt door het bericht dat Jane, leerling uit groep 6, 
getroffen was door een hersenbloeding. Na spannende dagen en 2 weken in het zieken-
huis is Jane nu gelukkig thuis waar zij verder kan gaan herstellen. Vlak voor de kerst-
vakantie hebben de kinderen van groep 6 afscheid van haar genomen omdat zij zou ver-
huizen naar Katwijk en daar ook naar school zou gaan. Jane woont al wel in haar nieuwe 
huis maar naar school gaat ze nog niet. Van de juffen en kinderen van groep 6 en hun 
ouders heeft Jane al bezoek, kaarten en cadeautjes ontvangen. Voor Jane is het fijn 
om veel kaarten te ontvangen! Haar adres: 
Jane Rijsdam, Vikingbank 26, 2221 WB Katwijk 
 
 
 
Studiedag 8 januari 2018 
Op maandag 8 januari hebben alle leerkrachten van PCBO in de Voorhof een studiedag 
gehad. De studiedag stond o.a. in het teken van PCBO in de toekomst, verzuim en ta-
lentontwikkeling. We hebben veel geleerd en met elkaar gedeeld. Aan de hand van deze 
studiedag hebben we als team besproken wat we in onze praktijk gaan toepassen. Een 
voorbeeld hiervan is de aanvulling op wat we al doen in de verschillende groepen met 
leerdoelen en succesvol leren (zie vorige nieuwsbrieven) Bij leren past goed het beeld 
van de leerkuil. In groep 8 is dat deze week met de kinderen uitgewerkt.  
Zeer verhelderend! 
Meer informatie hierover en over ander onderwerpen zoals mindset volgt in komende 
nieuwsbrieven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toetsen leerlingvolgsysteem (LVS) 
In de komende 3 weken worden er in alle groepen toetsen van ons LVS afgenomen. De-
ze landelijke toetsen worden elk half jaar afgenomen. Op verschillende vakgebieden 
wordt vastgesteld in hoeverre de kinderen zich in de afgelopen periode hebben ontwik-
keld. De toetsen zijn bedoeld om het vaardigheidsniveau van uw zoon of dochter te 
kunnen vergelijken met leeftijdsgenoten (landelijk). We gebruiken deze toetsen naast 
de methodetoetsen. Het verschil met de  methodetoetsen is dat de LVS toetsen de 
leerstof van een langere periode toetsen en er opgaven van verschillende niveaus zijn.  
In verband met de toetsen willen we uw medewerking vragen om in de komende periode 
te voorkomen dat de leerlingen onder lestijd een bezoek moeten brengen aan arts, or-
thodontist, therapeut, e.d. Alvast bedankt! 
 
Complimentenweek! 
Het regent deze week complimenten! Een compliment kost tenslotte geen 
cent...maar soms wel wat moeite. Want wat is nu een echt compliment en hoe geef 
je die? Complimenten gaan verder dan zeggen dat iemand een leuke trui aan heeft 
of iets goed kan.. Het is waardevol iemand een compliment te geven over hoeveel 
moeite hij/zij heeft gedaan om iets te bereiken. We hebben dat deze week in 
praktijk proberen te brengen, het complimentenlied gezongen en veel complimen-
ten gegeven en ontvangen.  
 
 
Broertjes en zusjes aanmelden 
Broertjes en zusjes  van leerlingen van de Schakel die tussen 1 augustus 2014 en 
31 december 2015 geboren zijn, kunt u aanmelden via een aanmeldingsformulier. 
Dit formulier is te verkrijgen bij de directie maar ook via onze website: descha-
kel.pcborijnsburg.nl > ouders > algemene informatie > formulieren > aanmeldings-
formulier.  U kunt uw kind(eren) nog opgeven tot 23 februari 2018. 
 
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 3  Ik weet wie je bent Uit Marcus 1: 1-8, 14-20 en 21-28 
15-19 jan   Voordat Jezus zijn werk begonnen is, weet Johannes de Doper al wie 
   hij is. Johannes vertelt over iemand die na hem komt en groter is dan 
   hijzelf. Later ontdekken meer mensen wie Jezus is. De vissers bij het 
   meer en ook een man in de synagoge die stemmen in zijn hoofd heeft. 
   Jezus brengt de stemmen tot rust. 
 
Week 4  Pak mijn hand Uit Marcus 1:29-45 en Marcus 2: 1-12 
22-26 jan  De schoonmoeder van Simon Petrus ligt ziek in bed. Jezus gaat naar 
   haar toe en pakt haar hand vast zodat ze geneest. Dat doet hij ook bij 
   een man die een huidziekte heeft en ook hij wordt beter.  

   Later brengen vier mannen hun zieke vriend bij Jezus door hem via  
   een gat in het dak te laten zakken. Als Jezus hun geloof ziet, is de  
   man genezen. 
 
 
 De volgende nieuwsbrief van dit schooljaar zal verschijnen op vrijdag 
 26 januari 2018 
 
 Met vriendelijke groet, 
 Namens het team, 
 Rianne Breedijk  
 Directeur  De Schakel   



 
We drinken al een tijdje steeds meer water op de Schakel. Blijf dat volhouden.. Van-
af deze week elke week een nieuwstip!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


