
Jaargang 12 
Vrijdag 26 januari 2017 
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van De Schakel 
 
Belangrijke data: 
1 febr  gebedskring 
2 febr  juffendag kleuters 
6 febr  adviesgesprekken gr 8 
7 febr  adviesgesprekken gr 8 
11 febr  themadienst 
12 febr  start berengroep 
23 febr  continurooster, gr 5 - 8: 14.30 vrij 
26 febr  voorjaarsvakantie 
5 maart weer naar school 
6 maart kunstmenu gr 3-4 
 
 
Nieuws over het continurooster 
In de komende periode wordt hard gewerkt aan het plan voor een mogelijk continuroos-
ter op De Schakel. Zorgvuldig wordt gekeken naar details m.b.t. organisatie, gevolgen 
en regels. In mei wordt er een informatieavond over het continurooster georganiseerd. 
Tijdens deze avond wordt het complete plan voor het continurooster gepresenteerd. 
We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders deze avond bijwonen. De datum 
voor deze avond wordt via de nieuwsbrief bekend gemaakt. In de week na de informa-
tieavond krijgen ouders de gelegenheid  hun voorkeur aan te geven d.m.v. een enquête. 
Uitleg over de procedure ontvangt u t.z.t. 
 
Themadienst 
Op zondag 11 februari wordt de jaarlijkse themadienst gehouden. Dat is een kerk-
dienst voor en met kinderen, hun ouders en andere belangstellenden. De dienst wordt 
voorbereid door predikant en school. Tijdens de dienst spelen de leerlingen van De 
Schakel een grote rol. Dit jaar is het thema: “Voor niets gaat de zon op.” Dominee Len-
nart Hoftijzer zal daarover vertellen en komt in de week voor de dienst in alle groepen 
langs. Muzikale begeleiding wordt verzorgd door leerlingen, leerkrachten en de Rijns-
burgse Praiseband. Schrijft u het alvast in uw agenda? Zondag 11 februari, van 9.00 –
10.00 uur in de Immanuelkerk. 
 
Actie voedselbank 
Dinsdag 6 maart gaat onze jaarlijkse actie voor de voedselbank van start. Vanaf dins-
dag 6 maart t/m donderdag 22 maart mogen er producten meegenomen worden. In de 
ontmoetingsruimte komt "the wall of food" te staan. Ook staat er bij elke ingang een 
doos, waar de producten ingedaan kunnen worden.  

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. Vanaf maandag 12 februari sparen we al de Hoogvlietbonnen. De 
producten achterop de bon gaan dan naar de voedselbank. In de ontmoetingsruimte 
staat vanaf die dag een doorzichtige bak klaar voor de bonnen. Alvast hartelijk dank 
voor uw hulp! 

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.. 
 



Gebedskring 
Op donderdag 1 februari is er om 8.30 uur in het kantoor van de directie weer een ge-
bedskring.  Tijdens de gebedskring is er gelegenheid om samen te praten en te bidden 
met iedereen die betrokken is bij De Schakel. De kinderen leveren gebedspunten aan. 
Er sluiten zich nog steeds nieuwe ouders aan. U bent van harte welkom! 

 
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. Aan het begin van 
een nieuw jaar geeft dat hoop en vertrouwen. 
 
 
Week 5  Mag dat wel?  Uit Marcus 2:13-17, 23-28 en 3:1-6 
29 jan -  Jezus doet dingen die niet volgens de regels zijn. Hij eet met tolle- 
2 febr  naars, op sabbat plukken zijn leerlingen graan en in de synagoge maakt 
   hij iemand beter. Mag dat allemaal wel?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Week 6  Thema themadienst: Voor niets gaat de zon op 
5-9 febr 
 
 
 
 
De volgende nieuwsbrief van dit schooljaar zal verschijnen op vrijdag 9 februari 2018 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
Rianne Breedijk  
Directeur  De Schakel   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

  


