
Jaargang 12 
Vrijdag 13 april 2018 
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van De Schakel 
 
Belangrijke data: 
16 april  start afname digitale eindtoets gr 8 
17 april  inschrijven avondvierdaagse 
18 april  juffendag gr 6 
19 april  inleveren enquête schooltijden 
20 april  Koningsspelen, continurooster gr 5 –8 
26 april  juffendag gr 4 
27 april  Koningsdag, vrij, start meivakantie 
14 mei  weer naar school 
15 mei  start kunstmenu gr 1-2 
17 mei  inloop gr 4, fietsles gr 5/6 
18 mei  sportdag gr 5-8 
 
 
Geboren! 
Aan het begin van deze week kwam een mooi bericht binnen van juf Hilde:  
Niek is geboren! Juf Hilde, haar man Frits en trotse broers Koen en Gijs zijn 
ongelooflijk  blij met dit kleine mannetje. 
 

Onvoorstelbaar wonderlijk gemaakt, 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 

 
We wensen juf Hilde en haar ‘mannen’ een mooie tijd met elkaar 
toe! 
 
 
 
 

 
Welkom 
We heten Charlie van harte welkom in de bijengroep. 
We wensen je een fijne tijd op De Schakel! 
 
 
 

 
Van 9 t/m 26 april: Kunstweken op De Schakel 
De kunstweken zijn in volle gang. Aan het begin van de week kreeg 
elke groep bezoek van de ‘kunstenaar’ P. Paint. Die maakt de we-
reld met de verf van het palet een beetje mooier.. De kinderen 
gaan dat ook doen door het maken van een kunstwerk. Ze doen dat 
niet alleen individueel maar maken ook een groepswerk. Ze laten 
zich daarbij in elke groep inspireren door de stijl van een andere 
kunstenaar. Van groep 0 t/m 8 zijn dat Mondriaan, Kandinsky, 
Mondriaan, Haring, Warhol, Van Gogh, Mirò, Matisse en Picasso. 
Ook de peutergroep doet mee! 
 
 

 
 
 
En het schilderij 
heet……...veestapel! 
 



Gewijzigde schooltijden? 
Op 12 april is er een informatieavond gehouden in school. Door middel van een presen-
tatie werd een overzicht gegeven van de ontwikkelingen van de afgelopen 2 jaar, werd 
het plan voor een mogelijk continurooster gepresenteerd en was er gelegenheid voor 
het stellen van vragen.  Alle ouders hebben inmiddels de presentatie via de mail ont-
vangen. Het enquêteformulier is aan alle oudsten meegegeven en ook gemaild. Vriende-
lijk verzoek om de formulieren uiterlijk donderdag 19 april in te leveren zodat we op 
maandag 23 april de uitslag bekend kunnen maken. Wordt De Schakel toegevoegd aan 
het rijtje scholen van PCBO die werken met een continurooster?? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Koningsspelen 20 april: continurooster gr 5-8 
Nog even alles op een rijtje voor de Koningsspelen: 
8. 35  Start warming up en dans Fitlala met de hele school en peuters 
  (zie link: Fitlala)  
8.50  Koningsontbijt gr 0—5 
8.50  Vertrek gr 6-8 naar De Krom voor Koningsspelen Come4sports 
9.30  Start Koningsspelletjes gr 0-2 
10.00  Koningsspellencircuit in gymzaal Het Waterbos gr 3-4 
11.00  Koningsspellencircuit in gymzaal Het Waterbos gr 5 
12.00  Gr 0-4 naar huis 
12.30  Gr 5 eet op school een zelf meegebrachte lunch 
12.30  Gr 6-8 verzorgde lunch op school  
14.30  Gr 5-8 vrij 
 
We drinken deze dag water! Een traktatie tijdens de ochtend wordt verzorgd door de 
OR. De Koningsspelen worden georganiseerd door de OR, het team en Come4sports.  
Met elkaar gaan we er een mooie, sportieve dag van maken! 
  
 
Groep 3 naar kinderboerderij 
Vorige week brachten de leerlingen van groep 3 een bezoek aan boerderij ‘t Geertje. 
Daar mochten ze de soms wel heel nieuwsgierige geiten een flesje geven en aaien.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ingang kleuters 
Vriendelijk verzoek om ‘s morgens de ingang naar de groepen 0-2 vanaf 8.30 uur achter 
u dicht te doen. Alle groepen kunnen dan in alle rust starten. Ouders van peuters en 
kleuters van de berengroep die later komen, kunnen dan via de ingang van de Dreumes 
naar binnen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking! 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ho9CfacTxpA


Verkeersexamen groep 7 
Op 5 april hebben alle leerlingen van groep 7 met succes het theoretisch verkeers-
examen afgelegd. Op donderdag 12 april was het praktijkgedeelte. Best spannend 
want iedereen moest laten zien zich alleen goed te kunnen redden in het verkeer. 
Zelfs met wat afleiding door deze agenten is iedereen in groep 7 daar heel goed in 
geslaagd.  
‘s Middags kon de hele Schakel het horen: groep 7 heeft het verkeersdiploma!  
Van harte gefeliciteerd!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In de komende weken  
In het voorjaar lezen we een lange serie verhalen over het koningschap van Israël. 
We horen over de profeet Samuel, over koning Saul en koning David. In de bijbel laat 
een goede koning zien wat er gebeurt als God het voor het zeggen heeft. Dat het 
niet makkelijk is om zo’n goede koning te vinden, blijkt ook uit de verhalen. 
 
Week 16  Weet wat je doet! Uit 1 Samuel 5, 6:1-18 en 8:1-22 
16-20 april  De Filistijnen hebben de ark van het verbond meegenomen. Ze ont -
   dekken dat het een bijzonder voorwerp is. Overal waar de ark wordt 
   neergezet gebeuren vreemde dingen. Een beeld valt om, mensen wor-
   den ziek. De ark moet maar gauw weer terug, bedenken ze. Het volk 
   vraagt Samuel een koning aan te wijzen. 
 
Week 17  Ik weet het niet Uit 1 Samuel 9:1-10  
23-26 april Wat voor koning zal het worden, die over Israël gaat regeren? Het 
   eerste dat we van hem horen, is dat hij zoek is. Saul zoekt ezelin- 
   nen. Uiteindelijk komt hij bij Samuel terecht, die hem zalft als de 
   nieuwe koning. 
 
De volgende nieuwsbrief van dit schooljaar zal verschijnen op donderdag 26 april 
2018 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
Rianne Breedijk  
Directeur  De Schakel           
          Kandinsky groep 1 


