
Jaargang 12 
Vrijdag 16 maart 2018 
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van De Schakel 
 
Belangrijke data: 
19 maart ouderkijkweek gr 1-2 
21 maart verkiezingen, stemlokaal in gymzaal 
29 maart paasontbijt 
29 maart paasviering 
30 maart Goede Vrijdag, leerlingen vrij 
2 april  tweede paasdag, leerlingen vrij 
3 april  kleuters naar kinderboerderij 
5 april  groep 3 naar kinderboerderij 
5 april  verkeersexamen gr 7 theorie 
9 april  start kunstweken 
12 april  verkeersexamen gr 7 praktijk 
12 april   avond continurooster 
 
 
Welkom 
We heten Fenne en Lisanne van harte welkom in de berengroep. 
We wensen jullie een fijne tijd op De Schakel! 
 
Bezoek aan de voedselbank 
Op donderdag 8 maart brachten we een bezoek aan de voedselbank met leerlingen uit 
alle groepen. We werden welkom geheten door Enid (bekend van de OR) en Marleen (die 
het bezoek de afgelopen jaren heeft ontvangen en gaat stoppen bij de Voedselbank). 
We kregen een glaasje limonade en een koekje en Enid vertelde wat de Voedselbank 
allemaal doet. Dat de Voedselbank Katwijk voor 160 gezinnen zorgt in Katwijk, Rijns-
burg en Valkenburg. 
Er werken ontzettend veel vrijwilligers voor de Voedselbank, mensen die van en naar 
winkels rijden om spullen op te halen, de mensen die de kratten vullen, sorteren van 
eten, maar er kunnen ook andere spulletjes die bij de Voedselbank gebracht worden, 
zoals speelgoed en kleding of babyspullen. Ook komt er af en toe een kapper langs bij 
de Voedselbank, zodat je een gratis knipbeurt kunt krijgen. 
Ook kregen we  de verjaardagsdoos te zien, die een kind krijgt als hij of zij jarig is. 
Met een cadeautje er in, lekkers voor de visite, lekkers om te trakteren op school, slin-
gers en ballonnen. De kinderen waren onder de indruk om te horen dat er soms daar 
geen geld voor is! Ze beseften heel goed hoe bevoorrecht we zijn! 
Daarna gingen we helpen met het vullen van de kratten voor de gezinnen en als laatste 
kregen we een rondleiding door het gebouw. Daar zagen we de voorraden en het 
`kledingwinkeltje` waar cliënten van de Voedselbank kleding mogen uitzoeken. Ook 
hoorden we van Enid dat er vooral behoefte is aan potjes en blikjes groente! 

 
Er is al veel meegebracht maar er kan nog 
veel meer bij! We sparen nog t/m donder-
dag 22 maart. 



Van 9 t/m 26 april: Kunstweken op De Schakel 
Lezen, taal, rekenen, wereldoriëntatie zijn o zo belangrijke 
vakken op school. Maar er valt veel meer te ontdekken in de 
wereld! Daarom gaan we drie weken lang op school de kin-
deren kennis laten maken met bijzondere kunstenaars. Want woorden en cijfers zijn 
niet genoeg om uit te drukken wie we zijn. Met beeldende vorming leren kinderen zelf 
na te denken, een eigen oordeel te vormen en juist dingen te zeggen die anders onbe-
sproken blijven. Na een periode van 'Luisteren en Kijken", komt een week van "Denk en 
Doen": uw kind gaat zelf aan de slag in de stijl van een meester. We sluiten af met 
"Zien en Bespreken": waarin we positief kritisch naar het eindresultaat gaan kijken. 
Zonder al te veel te verklappen kunnen wij u ook vertellen dat aan het einde van het 
project de mogelijkheid bestaat, om het kunstwerk van uw kind op ludieke wijze te la-
ten vereeuwigen! Daarover te zijner tijd meer. Wij hebben er zin in! 
 
Kijkkunst: de dromeneter.  

De leerlingen van groep 3 en 4 hebben genoten van een geweldige voorstel-
ling op dinsdag 6 maart. De dromeneter gaat over Muna, de grote zus van 
Feder. Feder durft niet te gaan slapen. Hij is bang voor akelige dromen. 
Hij heeft ook zoveel fantasie … Zijn grote zus gelooft niet in die onzin. Ze 
gaat op zoek naar een oplossing. Maar dan blijkt dat Muna haar eigen fan-
tasie moet durven gebruiken om die oplossing te vinden.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avond continurooster 
Op donderdag 12 april wordt er een informatieavond gehouden over een mogelijk conti-
nurooster en daarmee gewijzigde schooltijden op De Schakel met ingang van volgend 
schooljaar. Op deze avond wordt d.m.v. een presentatie toegelicht hoe we een continu-
rooster op onze school willen vormgeven. U ontvangt binnenkort een uitnodiging voor 
deze avond met een invulstrook waarop u kunt aangeven of u deze avond bij kunt wonen 
en met hoeveel personen. Ook ouders van nieuwe leerlingen van het schooljaar 2018-
2019 worden voor deze avond uitgenodigd. Na deze avond kunnen alle ouders middels 
een enquêteformulier aangeven naar welke schooltijden hun voorkeur uitgaat. Ouders 
van nieuwe leerlingen mogen dit ook aangeven. Voor de meivakantie zal er duidelijkheid 
zijn over de schooltijden van volgend schooljaar op De Schakel. 
 
 
Schoolreis gr 3 t/m 7 
Het is nog ver weg… maar we gaan in juni op schoolreis! Dit jaar 
gaan de groepen 3 t/ m 6 op donderdag 14 juni naar Duinrell in 
Wassenaar. Groep 7 gaat op dinsdag 12 juni naar de Efteling in 
Kaatsheuvel. Ook dit jaar gaan we samen met groep 7 van de Oran-
je-Nassau school.  
De kosten voor de entree en de busreis naar Duinrell zijn: € 24 .  
Voor de Efteling zijn de kosten: € 33. Het is een aanzienlijk be-
drag om in één keer uit te geven. Daarom is er de mogelijkheid tot 
sparen zodat u de kosten kunt spreiden. U kunt ervoor kiezen om iedere maandag een 
bedrag van € 5 mee naar school te geven. De groepsleerkracht houdt bij welk bedrag 
er gespaard is. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om het bedrag in één keer over te 
maken. Dan graag overmaken naar rekeningnummer: NL70 RABO 0336812671 onder 
vermelding van: schoolreis, naam kind(eren) en groep(en). S. v. p.  niet vergeten om-
dat het anders lastig te achterhalen is wie er betaald heeft. Wanneer er omstandighe-
den zijn die het voor u moeilijk maken deze kosten te voldoen, neemt u dan contact op 
met de directeur.  
 



Paasontbijt en paasvieringen: “Ga je mee?” 
Op donderdag 29 maart starten we de dag met een paasontbijt.  Dit wordt geheel 
verzorgd door de leden van de OR. We willen vragen of elke leerling het volgende 
meeneemt: een bord, beker en bestek, voorzien van naam, desgewenst een gekookt 
eitje en eten en drinken voor in de pauze. 
 
Na het paasontbijt volgen 2 paasvieringen voor gr 0 t/m 4 en gr 5 t/m 8. Het thema 
van deze vieringen is “Ga je mee?” 

 
 
 
 
 
 
 
 

In de komende weken lezen we verhalen uit Marcus  
In de veertigdagentijd gaan we op weg naar Pasen, het feest van het leven. Iedereen 
mag mee naar dat feest: jong en oud, rijk en arm, succesvol en minder succesvol. Je-
zus pakt mensen bij de hand. Het dochtertje van Jaïrus, vijfduizend hongerige men-
sen, bange leerlingen in een storm op het meer, kleine kinderen, zieke mensen… alles 
en iedereen mag aansluiten. 
 
Week 12  Waar hoop je op? Uit Marcus 10:17-27 en Marcus 11:1-10 
19-23 maart Een man vraagt aan Jezus wat hij moet doen om met God te kunnen 
   leven. Het antwoord is niet wat hij gehoopt had. Bartimeüs roept het 
   uit als Jezus voorbij komt. Jezus vraagt hem waar hij op hoopt. Bij 
   de poorten van Jeruzalem juichen de mensen Jezus toe. Waar hopen 
   zij op? 
 
Week 13  Een nieuw begin Uit Marcus 14:32-52, 15:1-15 en 16:1-8 
26-30 maart In het verhaal van de eerste week zei Jezus tegen de dochter van 
   Jaïrus: ‘Sta op!’ Deze week horen we hoe Jezus zelf sterft. Maar  
   ook bij hem klinkt een stem: Sta op!’ Het graf is leeg. God maakt een 
   nieuw begin. 
 
 
 
De volgende nieuwsbrief van dit schooljaar  
zal verschijnen op donderdag 29 maart 2018 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
Rianne Breedijk  
Directeur  De Schakel   
 
  
Thema wonen: ons huis (bijengroep)  en bouwen (bevergroep) 

 
 
 
 
 
 



        

 
 
 
 
 



 
 
Uitnodiging kinderdienst a.s. zondag 18 maart 
 
 

  


