
Jaargang 12 
Vrijdag 22 juni 2018 
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van De Schakel 
 
Belangrijke data: 
26 juni studiemiddag team, leerlingen vrij! 
27 juni juffendag gr 3 
2 juli open info avond 
3 juli gemeente avond: sporten in de omgeving van de “skate” 
4 juli afscheid  gr 8 voor opa/oma 
5 juli afscheid gr 8 
10 juli schoonmaak gr 1-2 
11 juli wisseluur 10.30-11.30 
12 juli slotfeest 
13 juli 12.00 uur: start zomervakantie 
 
Schoolreisjes 2018            
Vorige week stond voor een groot gedeelte in het teken van de schoolreisjes. Lekker 
genieten in Groenendaal, Duinrell of de Efteling. Ondanks wat verloren voorwerpen 
(waarvan er al 2 terecht zijn), een bus die op zich liet wachten en wat nattigheid, za-
gen we bij thuiskomst vooral stralende gezichten! Dank aan de schoolreiscommissie en 
alle begeleiders voor de hulp. 

 
 

 



Kamp groep 8 
Van begin tot einde was het een fantastisch kamp. Zoveel gedaan en zoveel plezier met 
elkaar gehad...Dank aan alle leerlingen van gr 8, de vaders van Sarah, Maaike, Noa en 
Evy en juf Mieke en Mariska. De beelden zeggen genoeg! Jongens en meiden van groep 
8; geniet van de laatste weekjes op De Schakel. Op naar de musical... 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Groepenverdeling volgend schooljaar 
Als team blijven we ons ontwikkelen en dat houdt ook in dat we af en toe eens in een 
andere groep staan. De groepsverdeling ziet er om deze reden misschien wel anders uit 
dan u had verwacht. 
 
Bijengroep  juf Janneke 
Bevergroep juf Vivianne en juf Jannet 
Groep 3  juf Corrine en juf Hilde 
Groep 4  meester Pim 
Groep 5   juf Emmy en juf Annemarie 
Groep 6  juf Rosanne 
Groep 7  juf Iris en juf Liset 
Groep 8  juf Mieke en juf Mariska 
 
Ook dit jaar gaan we afscheid nemen van een leerkracht en dat is juf Ymkje. Kort gele-
den is bekend geworden dat zij gaat verhuizen naar het mooie Drachten in Friesland. 
We wensen juf Ymkje daar een prachtige toekomst toe! Voor de zomervakantie nemen 
we afscheid van haar. 
Een nieuwe naam in dit rijtje is die van juf Liset Bikker. Zij is voor de collega’s van De 
Schakel geen onbekende omdat zij jaren geleden op De Schakel in groep 7 stage heeft 
gelopen. We zijn blij dat juf Liset ons team komt versterken! Voor de zomervakantie 
zal zij kennis komen maken met de leerlingen.  
 
 



 
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 hap-
jes/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 enzo-
voort. 
We hopen op een feestelijke afsluiting van het schooljaar! 
 
 
 
 
In de komende weken  
We beginnen de komende periode met verhalen over David, die door profeet Samuel 
tot koning wordt gezalfd. Hij verslaat een reus en maakt prachtige muziek. Maar is hij 
ook de koning die God voor ogen heeft?. 
 
Week 26  Een lied voor jou Uit Psalm 8,23 en 62 
25-29 juni  David was niet alleen koning, hij zong ook veel liederen voor God. De 
   tekst van die liederen is nog bekend: ze staan in het bijbelboek Psal-
   men. In deze week lezen en zingen we 3 psalmen. Over hoe mooi de 
   wereld is, hoe God voor mensen zorgt en hoe je rustig kunt worden 
   bij de Heer. 
 
Week 27  Zing het maar Uit Psalm 84, 121 en 148 
2-6 juli  Wat je niet kunt zeggen, kun je wel zingen. Net als vorige week ma-
   ken de kinderen kennis met enkele Psalmen. Over hoe je je thuis kunt 
   voelen bij God en hoe hij met je meegaat onderweg. We eindigen met 
   een loflied; iedereen mag meezingen! 
 
 
De volgende nieuwsbrief van dit schooljaar zal  
verschijnen op vrijdag 6 juli 2018 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
Rianne Breedijk  
Directeur  De Schakel    
        
        
  
 
 
 
        
       Het was een geslaagd schoolkorfbaltoernooi, 
       meer info in de volgende nieuwsbrief! 
         
 


