
Jaargang 12 
Vrijdag 22 december 2017 
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van De Schakel 
 
Belangrijke data: 
22 dec  middag vrij, 12.00 u start kerstvakantie 
8 jan  studiedag PCBO, alle leerlingen vrij 
9 jan  weer naar school 
9 jan  complimentenweek 
15 jan  voorlichtingsavond VO 
15 jan  schoonmaak gr 1-2 
16 jan  inloop gr 4 
 
 
Kerststukjes maken 
Op dinsdag en donderdag 19 en 21 december zijn er weer prach-
tige kerststukken gemaakt door de kinderen. Alle ouders be-
dankt voor alle hulp, kerstgroen en versieringen. Zie ook het be-
richt en de foto’s op onze website: deschakel.pcborijnsburg.nl 

 
Kerstviering 
Op donderdag is er in alle groepen kerstfeest gevierd. Bijzonder mooi om op een don-
kere avond het feest van licht en hoop te vieren! En dat werd in elke groep anders 
vormgegeven: veel zingen soms met muzikale begeleiding van de kinderen zelf, samen 
bidden, gedichten voorlezen/opzeggen, iets lekkers eten en drinken 
een kerstspel opvoeren en naar een kerstverhaal luisteren. Tot slot kreeg iedereen nog 
een klein cadeautje van de OR mee naar huis. Zie ook de website. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 for-
mulier is te verkrijgen bij de directie maar ook via onze website: descha-
kel.pcborijnsburg.nl > ouders > algemene informatie > formulieren > aanmeldingsformu-
lier.  U kunt uw kind(eren) nog opgeven tot 23 februari 2018. 
 
 
Studiedag 8 januari 2018 
Op maandag 8 januari zijn alle leerlingen van de PCBO scholen, dus ook van De Schakel, 
vrij. De leerkrachten hebben dan een studiedag. De studiedag staat o.a. in het teken 
van PCBO in de toekomst en talentontwikkeling.  
 
 
Complimentenweek! 
Op dinsdag 9 januari hopen we alle kinderen weer in goede gezondheid te kunnen be-
groeten en wensen we elkaar een gelukkig nieuwjaar. We starten het jaar met de com-
plimentenweek. Deze week wordt voor het derde jaar georganiseerd. We staan wat va-
ker stil bij hoe we ons gedragen, proberen op een positieve manier met elkaar om te 
gaan en zo ook naar de ander te kijken. Complimenten versterken dit proces.. 
 
 
Tot slot 
Namens het team wens ik iedereen gezegende kerstdagen en een goed begin van het 
nieuwe jaar toe! Voor een veilige jaarwisseling geven we de tip een kijkje te nemen op 
de site: www.veiligheid.nl. 
We zien alle kinderen graag weer op De Schakel op dinsdag 9 januari 2018 
 
 
 
De volgende nieuwsbrief van dit schooljaar zal verschijnen op vrijdag 12 januari 2018 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
Rianne Breedijk 
Directeur De Schakel   
 
 
 

Wanneer je bidt, praat je met God 
en heb je je ogen dicht 

Wanneer je je ogen opent is God 
verdwenen uit je zicht 

maar in je hart straalt warm zijn licht! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


