
Jaargang 12 
Donderdag 26 april 2018 
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van De Schakel 
 
Belangrijke data: 
26 april  Koningsdag, vrij, start meivakantie 
14 mei  weer naar school 
14 mei  start avondvierdaagse! 
15 mei  start kunstmenu gr 1-2 
17 mei  inloop gr 4, fietsles gr 5/6 
18 mei  sportdag gr 5-8 
21 mei  Tweede Pinksterdag, vrij 
22 mei  weer naar school 
24 mei  fietsles gr 5-6 
24 mei  kunstmenu gr 7-8 
 
 
Welkom 
We heten Rosaline en Laurens van harte welkom in de berengroep. 
We wensen jullie een fijne tijd op De Schakel! 
 
Koningsspelen  
Die waren dit jaar zeer geslaagd! Op een zonovergoten, warme dag startten we met 
alle leerlingen met een warming up en het dansen van het Koningsspelennummer Fitlala. 
De leerlingen bewezen zeer fit te zijn. Dat kon niet gezegd worden van de geluidsin-
stallatie maar het wegvallen van het geluid zorgde wel voor een  prachtige a capella 
versie van Fitlala. Na deze inspanning lieten de leerlingen van gr 0-5 zich het Konings-
ontbijt goed smaken! De leerlingen van gr 6-8 gingen op de fiets naar Katwijk om voor 
het eerst deel te nemen aan de Koningsspelen op de Krom, samen met bijna 1800 leer-
lingen van scholen uit Katwijk, Valkenburg en Rijnsburg. Een mooie sportieve belevenis 
die volgens leerlingen en begeleiders volgend jaar zeker weer op het programma moet 
staan. Complimenten waren er van de organisatie, Come4sports en workshopleiders, 
voor de sportieve en enthousiaste deelname en het netjes opruimen van de pauzeplek 
door de Schakelleerlingen. Top gedaan! 
Intussen werden er spelletjes op het plein van De Schakel en in de gymzaal gedaan 
door gr 0-5.  Voor de groepen 6-8 stond er na thuiskomst een heerlijk buffet klaar, 
compleet met broodjes en veel fruit, gesponsord door ouders . Dank aan alle leerlingen, 
ouders en leerkrachten die dit feest tot een succes hebben gemaakt!! 
Nog even nagenieten: 



 
 
Van 9 t/m 26 april: Kunstweken op De Schakel 
De kunstweken zijn vandaag afgelopen maar de uitwerking hiervan gaat nog 
wel even door! Na de vakantie hebben we een mooie verrassing... 
 
 
Bouwen aan de toekomst: 
 
Continurooster: Dank voor het massaal inleveren van de enquêteformulieren. De uitslag 
is duidelijk en daarom zal het continurooster met ingang van volgend schooljaar een 
feit zijn op De Schakel. U ontvangt t.z.t. meer informatie. 
 
Cultuurcoördinator: Juf Corrine heeft dit schooljaar de opleiding tot cultuurcoördina-
tor gevolgd. Vorige week ontving zij haar certificaat uit handen van de Wethouder van 
de gemeente Katwijk.. Van harte!  Samen met juf Emmy vormt juf Corrine de motor in 
het team als het gaat om creatieve/ culturele ontwikkeling. De kunstweken zijn daar 
een goed voorbeeld van. We mogen in de toekomst nog veel meer van dit tweetal en het 
team verwachten. 
 
Anti-pest coördinator/kanjertraining:  Van juf Mariska: Ik ben in april twee dagen op 
cursus geweest voor anti-pestcoördinator. Dat was ik al omdat ik kanjercoördinator 
ben maar in deze cursus leerde ik meer wat mijn rol op school inhoudt. Deze cursus 
werd gegeven door de stichting: Omgaan met pesten. We zijn met een groep onderwijs-
mensen helemaal in het onderwerp “pesten” gedoken. U kunt hierbij denken aan: waar-
om pest iemand? Wat zijn de gevolgen van pesten? Hoe kunnen we gepeste kinderen en 
pesters helpen? Hoe voorkomen we pesten? Op welke manieren kan er gepest worden? 
Hoe praat je daarover met ouders? Er kwam een advocaat ons vertellen waar we als 
school aan moeten voldoen als het gaat over pesten. Er er was een voorlichting over cy-
berpesten. Hoe zorgen we ervoor dat onze kinderen zich online netjes gedragen? De 
komende tijd gaan we het pest-protocol van De Schakel aanscherpen. Ik ben op veel 
momenten tijdens deze cursus zo blij geweest met de kanjertraining op onze school.  
Dit is een geweldig instrument voor de leerkrachten om pesten te verminderen of te 
voorkomen. Het team heeft woensdag 18 april een nascholingsdag van de kanjertraining 
gehad en is weer enthousiast om aan de slag te gaan hiermee. In september zal er op 
school aandacht zijn voor de week tegen pesten. Dan hoort u ongetwijfeld weer van 
mij! 



Overdracht adoptie oorlogsmonument 
Vorig jaar heeft De Schakel het oorlogsmonument geadopteerd. Giste-
ren hebben leerlingen van gr 8 deze taak overgedragen aan leerlingen 
van de Wilhelminaschool. Zij leggen op 4 mei tijdens de dodenherden-
king bloemen neer bij het monument. 
 
 
Alert tijdens de vakantie 
Helaas is één van de scholen van PCBO het slachtoffer geworden van 
diefstal van het lood van de dakbedekking met als gevolg een flinke schadepost en 
mogelijke lekkages in de toekomst. We willen u vragen alert te zijn en vragen of u, 
wanneer u iets verdachts ziet, direct contact wilt opnemen met de politie (0900 
8844). Dit kan betrekking hebben op het dak maar ook op het signaleren van vanda-
lisme. 
 
In de komende weken  
In het voorjaar lezen we een lange serie verhalen over het koningschap van Israël. 
We horen over de profeet Samuel, over koning Saul en koning David. In de bijbel laat 
een goede koning zien wat er gebeurt als God het voor het zeggen heeft. Dat het 
niet makkelijk is om zo’n goede koning te vinden, blijkt ook uit de verhalen. 
 
Week 20  Jou bedoel ik! Uit Handelingen 1: 15-26 en 2:1-24 
14-18 mei  Jezus had twaalf leerlingen en door het vertrek van Judas zijn ze 
   niet meer compleet. Het lot valt op Mattias als nieuwe leerling. Met 
   Pinksteren horen we voor wie het verhaal van Jezus bedoeld is: voor 
   iedereen! Ook wij mogen ons aangesproken voelen door het verhaal 
   van Gods’ liefde. 
 
Week 21  Wie is de koning? Uit 1 Samuel 10:5-12 en 17-27  
22-25 mei  Saul wordt koning van Israël . Hij doet misschien niet helemaal wat 
   je van een koning zou verwachten: hij danst met de profeten. Dit is 
   de koning die God heeft uitgekozen. 
 
 
 
Ik wens iedereen, ook namens het team, een hele fijne meivakantie toe! 
De volgende nieuwsbrief van dit schooljaar zal verschijnen op vrijdag 25 mei 2018 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
Rianne Breedijk  
Directeur  De Schakel           
           
 
 
 
  
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 


