
Jaargang 12 
Vrijdag 23 februari 2017 
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van De Schakel 
 
Belangrijke data: 
26 febr  voorjaarsvakantie 
5 maart weer naar school 
6 maart kunstmenu gr 3-4 
6 maart start actie voedselbank 
7 maart inloop gr 3 
7 maart schoonmaak gr 4 en 8 
13 maart rapportavond 
15 maart rapportavond 
19 maart ouderkijkweek gr 1-2 
 
 
Welkom 
Op 12 februari is de berengroep gestart! Van harte welkom Senn, Mika, Noa, 
Evi, Lucie, Vince en Liv in de berengroep en Tobias en Abel in de bijengroep.  
We hopen dat jullie een fijne tijd zullen hebben op De Schakel. 
 
 
Themadienst 
Zondag 11 februari was de themadienst van De Schakel. Deze dienst was één groot ca-
deau. Dat begon al met de aanwezigheid van zoveel kinderen, hun ouders/familie, leer-
krachten van De Schakel en andere belangstellenden in een prachtig versierde kerk. 
Het was bijzonder om samen te zingen, te bidden en te luisteren wat er verteld en uit-
gebeeld werd over het thema: 'voor niets gaat de zon op'. Dominee Hoftijzer heeft 
ons een zonsopkomst laten zien en tijdens zijn verhaal mocht er een cadeau uitgepakt 
worden, een cadeau dat God aan ons gegeven heeft. Het leek een pakje maar eenmaal 
opengemaakt werd er een kruis met een hart erin zichtbaar. Ook kinderen hebben ca-
deaus aan elkaar gegeven en uit mogen pakken: vriendelijkheid, vertrouwen, liefde en 
vrede. Wat een cadeau is het als we die cadeautjes door kunnen geven aan anderen! 
Dank aan iedereen die heeft geholpen voor en tijdens de dienst. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actie voedselbank 
Vanaf dinsdag 6 maart t/m donderdag 22 maart mogen er producten meegenomen wor-
den. In de ontmoetingsruimte komt "the wall of food" te staan. Ook staat er bij elke 
ingang een doos, waar de producten ingedaan kunnen worden. De Hoogvlietbonnen zijn 
nog steeds welkom. 

We sparen voedingsmiddelen die lang houdbaar zijn. Denk aan rijst, macaroni, babyvoe-
ding, soep, pastasaus, koffie, thee, cornflakes, aardappelpuree, vruchtensap, suiker, 
olie, zout, etc. Ook verzorgingsproducten zijn welkom, bijvoorbeeld luiers, tandpasta, 
zeep en badschuim.  

 



Nieuws juf Emmy 
Wanneer u dit leest, heeft juf Emmy de eerste van 2 operaties achter de rug. We zijn 
met haar blij dat de operatie goed geslaagd is. De komende tijd zal in het teken staan 
van herstel. Juf Emmy wil iedereen bedanken voor alle kaarten, tekeningen en (op)
kikkers die ze al heeft ontvangen en wenst iedereen een fijne vakantie toe. Voor wie 
haar een kaart wil sturen is hier het adres: 
Emmy Zuijderduijn, Snoeklaan 45 2215 XC Voorhout  
 
 
 
Verlof juf Hilde 
Afgelopen donderdag was het piratenfeest in groep 2. Tijdens 
dit feest heeft juf Hilde voorlopig afscheid genomen van de 
leerlingen. Na de voorjaarsvakantie gaat haar zwangerschaps-
verlof in. Juf Hilde gaat zich voorbereiden op de komst van 
haar derde kindje. We wensen haar, haar man en 2 zoons veel 
geluk en gezondheid toe in de komende periode! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.  
 
Week 10  Ik help je wel Uit Marcus 6:30-52 en 7:31-37 
5-9 maart  Vijf broden en twee vissen zijn genoeg voor heel veel mensen. Als de 
   leerlingen later in een storm op het meer zijn, komt Jezus over het 
   water naar hen toe. En een dove man wordt door Jezus beter ge- 
   maakt. Drie verhalen waarin Jezus tegen mensen zegt: ’Ik help je wel.’ 
 
 
Week 11  Wie begrijpt dit? Uit Marcus 9:2-29 en 10:13-16 
12-16 maart Rondom Jezus gebeuren dingen die niemand kan begrijpen. Boven op 
   een berg verschijnen 2 mensen van vroeger: Mozes en Elia. Het is niet 
   erg als je dat niet allemaal kunt begrijpen. Jezus zet de kinderen  
   vooraan. 
 
 
Namens het team wens ik iedereen een  
fijne voorjaarsvakantie toe! 
De volgende nieuwsbrief van dit schooljaar  
zal verschijnen op vrijdag 16 maart 2018 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
Rianne Breedijk  
Directeur  De Schakel   



 

  
 
 
 


