
Jaargang 12 
Vrijdag 25 mei 2018 
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van De Schakel 
 
Belangrijke data: 
8 juni kunstroute gr 7 
8 juni gebedskring 
11 juni einde kunstmenu gr 1-2 
12 juni schoolreis gr 7 
12 juni fietsles gr 3-4 
13 juni paardenmarkt 
14 juni schoolreis gr 1-6 
18 juni kamp gr 8 
19 juni kamp gr 8 
20 juni kamp gr 8 
21 juni fietsles gr 3-4 
26  juni studiemiddag team, leerlingen vrij! 
 
Welkom 
We heten Mae, Bauke, Jack, Janus en Nathanael van harte welkom in  
de berengroep. We wensen jullie een fijne tijd op De Schakel! 
 
Avondvierdaagse 
Dit jaar liepen er wel 110 leerlingen van De Schakel mee met de 
avondvierdaagse. Met een perfecte organisatie door ouders en 
zo veel enthousiaste deelnemers kon er niets mis gaan. Zelfs het 
weer werkte mee. Elke dag wandelden alle Schakelgangers ge-
zellig in een lange stoet, voorafgegaan door de Schakelvlag. Op 
donderdagavond was er naast het Schakelrood ook veel oranje, 
blauw en wit te zien tijdens de Hollandse avond. Dank aan alle 
deelnemers en organisatie voor 4 feestelijke avonden.  
U gaat volgend jaar toch  
ook (weer) mee? 
 
 
 
 
 
 
 
Sportdag 
In dezelfde week als de avondvierdaagse werd op vrijdag de jaarlijkse sportdag gehou-
den. Vorig jaar kon de sportdag niet doorgaan vanwege het weer. Voor de leerlingen van 
gr 5 en 6 was het dus de eerste keer. Een mooie dag vol sport en spel. Dank aan alle 
ouders die ons geholpen hebben! 



Kunstgalerie De Schakel 
 
Zoals u weet zitten we in de afrondende fase van ons kunstproject. Veel kinderen en 
ouders hebben het museum al geopend en andere familieleden uitgenodigd er ook te 
kijken. Pas als alle kinderen uit de groep hun museum geopend hebben, kan de klas de 
digitale galerie Zien en Bespreken! Want je maakt niet alleen kunst,  je praat er 
ook samen over om te leren van elkaar! 
 
Als u het museum nog niet geopend heeft, wilt u dat dan alsnog doen? De code heeft u 
ontvangen op een grote kaart van het kunstproject. Tot 4 juni a.s. kan er gekeken wor-
den, daarna is het project gesloten, net als de musea. 
 
Het bestellen van producten met het kunstwerk erop is erg leuk, maar natuurlijk niet 
verplicht! 
 
Wist je dat er ook een online schoolgalerie is met al de werkjes van De Schakel? 
Kijk maar eens op: www.kunstweken.nl/deschakelrijnsburg.  Kunstwerkjes van de 
kinderen van je klas verschijnen daar automatisch als hun museum geopend is. 
 
De Schakel is trots op al onze kunstenaars! 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://track.tekenfund.nl/track/click/30817573/www.kunstweken.nl?p=eyJzIjoiVUUwRmNXdjYzbVF0RG45WGpDZ216aXJ0dllRIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDgxNzU3MyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3Lmt1bnN0d2VrZW4ubmxcXFwvZGVzY2hha2VscmlqbnNidXJnXCIsXCJpZFwiOlwi


Strandjutten 
Na een interessante les over strandjutten door gastdocent mevr. Ruth Nederveen 
gingen de leerlingen van groep 4 naar het strand. Wat valt er veel te leren over alles 
wat je op het strand kunt vinden! De vondsten werden meegenomen naar school. Je 
kunt ook kunst maken van vondsten op het strand!  
 

 
Bouwen aan de toekomst: 
Als team evalueren wij regelmatig ons onderwijs. Kort geleden hebben 
we dit op een creatieve manier gedaan. In de “boom van De Schakel” 
staat op de appels aangegeven wat we al doen op het gebied van eige-
naarschap, doelen stellen en leren leren. Op de blaadjes hebben we aan-
geven wat onze ambities voor het volgend schooljaar zijn. Kom gerust 
eens kijken. De boom staat in de personeelskamer. 
Voor volgend schooljaar zijn er al veel plannen in de maak. Een belang-
rijk onderdeel is de overgang naar het werken met het continurooster. 
We willen dit zorgvuldig doen en hebben daarom een studiemiddag inge-
pland. Deze wordt gehouden op dinsdagmiddag 26 juni. De leerlingen 
zijn dan vrij! 
 
 
Nieuwe voorzitter MR 
Nu er zich geen andere kandidaten hebben aangemeld, verwelkomen we 
een nieuwe voorzitter van de MR. Met ingang van volgend schooljaar zal 
Marja van Boven het voorzitterschap van de MR overnemen van Dineke 
Giesbers. We wensen haar veel succes en wijsheid toe in deze belang-
rijke taak. 
 
Schoolreis gr 3 t/m 7 
Op donderdag 14 juni gaan de leerlingen van gr 3 t/m 6 naar Duinrell en op dinsdag 12 
juni gaat gr 7 naar de Efteling. We hopen dat het voor iedereen een fijne en gezellige 
dag wordt!  
De kinderen van gr 7 verzamelen om 08.15 uur in de klas en de kinderen van gr 3 t/m 
6 om 09.15 uur. In de klas ontvangen de kinderen een schoolshirt en een kaartje met 
de gegevens van school en het telefoonnummer van de contactpersoon bij calamitei-
ten. Het schoolshirt moet vrijdag 15 juni weer ongewassen ingeleverd worden bij de 
eigen leerkracht.   Het is de bedoeling dat de kinderen zelf eten en drinken meene-
men. Ook mogen de kinderen zakgeld meenemen. De kinderen van groep 3 t/m 6 mogen 
maximaal € 7,50 meenemen en de kinderen van groep 7  € 10,00.  
 
Tijdschema Duinrell: 
09.15 Kinderen verzamelen in de klas 
09.30 Vertrek richting Duinrell 
16.45 Vertrek richting de Schakel 
17.00 Aankomst bij de Schakel 



Tijdschema Efteling: 
08.15  Kinderen verzamelen in de klas 
08.30  Vertrek richting de Efteling 
19.15  Vertrek richting de Schakel 
20.45  Aankomst bij de Schakel 
 
Nog niet betaald? 
We willen u vragen het bedrag uiterlijk 4 juni over te maken naar rekeningnummer 
NL70 RABO 0336812671 ovv.  schoolreis,  naam kind en groep.  
Duinrell € 24 
Efteling € 33 
 
Fietsles gr 5-6 
Elk jaar blijkt dat een praktische 
fietsles geen overbodige luxe is.  
En als het dan ook nog nat is, is dat 
een extra uitdaging!  
 
 
 
 
 
 
 
 
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 22  Diep van binnen Uit 1 Samuel 16:1-23 
28 mei  De profeet Samuel moet van God een nieuwe koning gaan zalven. Maar 
1 juni   hoe vind je die koning? Samuel ontdekt dat hij niet op uiterlijk af  
   moet gaan. God kijkt naar de binnenkant van mensen. 
 
Week 23  Durf jij dat? Uit 1 Samuel 17:1-58  
4-8 juni  Er staat een reus in het dal. Hij gaat vreselijk tekeer. Wie durft met 
   hem te vechten? Uit het leger van Israël stapt een herdersjongen 
   naar voren. Het is David, gewapend met een slinger en een steen. Hij 
   verslaat de grote reus. 
 
 
De volgende nieuwsbrief van dit schooljaar zal  
verschijnen op vrijdag 8 juni 2018 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
Rianne Breedijk  
Directeur  De Schakel     
         
        
 
 
 
        
 
  


