
Jaargang 12 
Vrijdag 25 augustus 2017 
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van De Schakel 
 
Belangrijke data: 
31 aug  startdienst 
4 sept  oudergesprekken gr 1-8 
5 sept  oudergesprekken gr 1-8 
13 sept  inloop gr 4  
13 sept  start Jantje Beton 
25 sept  drinkwaterdag  
27 sept  inloop gr 3 
27 sept  einde Jantje Beton 
 
 
Welkom in het nieuwe schooljaar! 
Vol enthousiasme zijn we dit jaar gestart. Het was fijn elkaar weer te ontmoeten na de 
zomervakantie. Een speciaal welkom aan de nieuwe leerlingen op De Schakel. In de bij-
engroep: Matthias, Jayden en Mali en daarnaast in gr 2 Evy en in gr. 6 Naomi. Ook een 
hartelijk welkom voor juf Annemarie. Zij is deze vrijdag gestart in groep 7. We wensen 
iedereen een heel fijn en leerzaam schooljaar toe! 

‘s Middags was het voorleesfeest in de gymzaal. Dit ter ere van de nieuwe meubels voor 
in de Schakelbieb. Juf Marianne en juf Margriet (‘oud’ Schakelleerkrachten) kwamen 
speciaal voor deze gelegenheid voorlezen en mochten plaats nemen in de M&M stoelen. 
Zie ook de nieuwsberichten op de website. 

 

Even kennismaken 
Vandaag is de eerste werkdag van juf  
Annemarie Heemskerk in groep 7. Zij is 
een vrolijke en sportieve leerkracht,  
29 jaar, getrouwd en moeder van 
kleine Siem. We wensen haar veel 
plezier in groep 7! 
 



Zo doen wij! 
We vinden het op De Schakel belangrijk dat onze school een 
plek is waar kinderen kunnen leren en spelen met andere kin-
deren in een ontspannen sfeer waarin ze zichzelf kunnen zijn. 
Pesten hoort daarin niet thuis. Goed voorbeeld doet goed vol-
gen en daarom hebben wij een poster met gedragsregels in de 
groep: Zo doen wij! Alle regels staan in de S van Schakel, als 
teken van verbondenheid met elkaar en met de school.  
De komende 2 weken staan de volgende regels centraal: 
 
Ik ben rustig in school 
Ik ben beleefd tegen grote mensen 
 
Wanneer alle regels aan bod zijn gekomen, zullen de kinderen 
hun namen op de poster schrijven: zo doen wij! We werken ook 
op andere manieren aan gedrag. Op de website vindt u het ge-
dragsprotocol van De Schakel.  
 
 
Dit schooljaar o.a. op De Schakel 
1 Blijvend aandacht voor gedrag. Het effect hiervan is echt te merken in de school. 

Naast de vertrouwde weken “zo doen wij” aan het begin van het schooljaar en de 
lessen sociaal emotionele ontwikkeling + kanjertraining maakt de complimenten-
week weer deel uit van ons programma. In april heeft het team een studiedag 
kanjertraining. Mogelijk worden naar aanleiding van deze training nog activiteiten 
gepland.  

2 Blijvend aandacht voor sportief en gezond gedrag. Dit komt o.a. tot uiting tijdens 
de sportweek die dit jaar gehouden wordt van 30 okt t/m 3 nov. De sportweek 
wordt voorbereid door het team, ouderraad en Come4sports. Daarnaast stimule-
ren we het drinken van water. Zie in deze nieuwsbrief het nieuws over de feeste-
lijke drinkwaterdag. 

3 Aandacht voor duurzaamheid. Als teken daarvan zamelen wij plastic, pakjes, blik-
jes e.d. nu ook apart in. 

4 In plaats van de informatieavond organiseren we 2 avonden waarop ouders en 
leerkracht(en) met elkaar in gesprek gaan. We verwachten hier een positieve sti-
mulans van in het contact tussen school en thuis wat ten goede komt aan onze 
leerlingen.  

5 We gaan verder met het stellen van doelen in alle groepen en aandacht voor suc-
cesvol leren met als einddoel eigenaarschap bij leerlingen. Gesprekken met leer-
lingen maken hier een onmisbaar onderdeel van uit. 

6 Het vormen van een leerlingenraad vloeit ook voort uit het bevorderen van eige-
naarschap bij leerlingen. Niet alleen worden de leerlingen steeds meer betrokken 
bij hun leerproces maar ze leren ook verantwoordelijkheid te dragen voor zaken 
in het algemene (school)belang. Leerlingen die in de leerlingenraad komen, spre-
ken en handelen namens anderen. Gedurende dit schooljaar geven we dit samen 
met de leerlingen vorm. 

7 In maart wordt er een ouderkijkweek in de kleutergroepen gehouden. De naam 
zegt het al, ouders mogen een kijkje nemen in de kleutergroepen. Meer informa-
tie volgt. 

8 Van 9 t/m 13 april organiseren we weer een gezamenlijke creatieve week! 
9 Dit jaar wordt er een besluit genomen over een continurooster op De Schakel 
 
 
Verjaardagskalender 
Eind volgende week wordt er per gezin een verjaardagskalender mee naar huis gegeven. 
Op deze kalender staan de verjaardagen van alle kinderen aangegeven. Daarnaast vindt 
u er alle activiteiten van het schooljaar. Handig om ergens op te hangen! De kalender is  
dan ook op de website te vinden: ouders > algemene informatie> jaarkalender 



Samen leren 
Op De Schakel besteden we op verschillende manieren aandacht aan woordenschat. Zo 
staat er vanaf dit schooljaar in elke groep een woordenschat box. Daarin komen woord-
kaarten met woorden/uitdrukkingen op de voorkant en hun betekenis op de achterkant. 
De woorden worden gevonden in de lessen van verschillende vakken en kunnen door zo-
wel de leerkracht als leerlingen worden aangedragen. Met deze woorden kunnen tal van 
oefeningen worden gedaan. De box verhuist mee naar de volgende groep zodat de kin-
deren uiteindelijk een schat aan woorden in groep 8 beheersen.  
Er zijn ook andere manieren van werken met woorden. In groep 6 bereiden leerlingen 
een woord voor de groep voor. De kinderen van groep 7 hebben deze week instructie 
gegeven aan de nieuwe leerlingen van groep 6 hoe je dat aan kunt pakken! 

 
Afscheid en welkom 
Juf Jeanette Noort is al 17 jaar aan De Schakel verbonden, eerst als leerkracht en 
daarna als intern begeleider. In de laatste functie is zij verantwoordelijk voor de leer-
lingenzorg en de steun en toeverlaat van leerlingen, ouders en collega’s. Juf Jeanette   
werkt nog tot de herfstvakantie en daarna gaat ze met pensioen.  We zien haar niet 
graag vertrekken maar we wensen haar een mooie tijd toe waarin ze volop kan genie-
ten!  
Een nieuwe intern begeleider hebben we gelukkig al wel gevonden. Vanaf 1 september 
zal meester Kees Guijt het Schakelteam 2 dagen per week , dinsdag en vrijdag, komen 
versterken. Meester Kees is een ervaren intern begeleider, die ook werkzaam is op de 
Wegwijzer. Hij zal zijn tijd tussen beide scholen verdelen.  
In de periode tot aan de herfstvakantie werken Juf Jeanette en meester Kees samen 
om de zorg zo goed mogelijk over te dragen en wordt er tijd ingeruimd om kennis te 
maken met leerlingen en team. We heten meester Kees vanaf deze plek al van harte 
welkom op De Schakel.  
 
Feestelijke drinkwaterdag 
Wat was het een aangename verrassing dat bijna alle kinderen afgelopen woensdag en 
vandaag water mee naar school hebben genomen. Sinds de sportweek van vorig jaar 
zien we dat steeds vaker. Dit schooljaar doen we mee met een drinkwatercampagne via 
de gemeente, samen met alle scholen van PCBO in Rijnsburg. OP 25 september is een 
feestelijke drinkwaterdag.  
Er wordt deze dag op alle scholen 
een ‘waterestafette’ gehouden en er 
is voor alle kinderen een verrassing. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Website: deschakel.pcborijnsburg.nl 
De voorpagina van de website is al aangepast aan het nieuwe schooljaar. De agenda is 
weer gevuld en er zijn nieuwe nieuwsberichten.  In de komende weken zullen de 
groepspagina’s aangepast worden. Alle nieuwsberichten van het vorig schooljaar zullen 
verwijderd worden. In het fotoboek blijven de foto’s van de groepen van vorig school-
jaar nog enkele weken zichtbaar. Daarna zullen deze pagina’s ook leeggemaakt worden 
om ruimte te maken voor nieuwe foto’s.  
 
 
 
 
 
Uitnodiging Startdienst PCBO : Favoriet! 
Wanneer?  Donderdag 31 augustus 2017 
Waar?  Immanuëlkerk Rijnsburg 
Hoe laat?  19.00 uur (deur open 18.40 uur) 
Voor wie?  Alle leerlingen van de PCBO scholen in Rijnsburg  
Wat?   We gaan de favoriete liedjes van de PCBO scholen zingen! 
Collecte?  Bij de uitgang voor World Servants Rijnsburg 
 

World Servants Rijnsburg streeft ernaar om met een groep jongeren 
eens in de twee jaar op reis te gaan naar een ontwikkelingsland. Tijdens 
de reis, waar een jaar voorbereiding aan vooraf gaat, wordt meegehol-
pen aan lokale bouwprojecten, wordt er met kinderen gewerkt en  is er 
aandacht voor cultuur en persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de start-
dienst kijken we naar een filmpje van het project van vorig jaar. De op-
brengst van de deurcollecte gaat naar het project van volgend jaar: 
bouwen aan meerdere dokterswoningen in Mawlamyine, Myanmar  

 

 
In de komende weken lezen we verhalen uit Genesis.  
De verhalen van onze methode starten over 2 weken.  
 
Denkt u nog aan het inleveren van: 
 het blad met de noodnummers/toestemming 
 Strookje gespreksavonden 4 en 5 sept (uiterlijk a.s. maandag) 
 
 
 
De volgende nieuwsbrief van dit schooljaar zal  
verschijnen op vrijdag 8 sept 2017 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
Rianne Breedijk 
Directeur De Schakel   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


