
Jaargang 12 
Donderdag 29 maart 2018 
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van De Schakel 
 
Belangrijke data: 
30 maart Goede Vrijdag, leerlingen vrij 
2 april  tweede paasdag, leerlingen vrij 
3 april  kleuters naar kinderboerderij 
5 april  groep 3 naar kinderboerderij 
5 april  verkeersexamen gr 7 theorie 
9 april  start kunstweken 
12 april  verkeersexamen gr 7 praktijk 
12 april   avond continurooster 
16 april  start afname digitale eindtoets gr 8 
18 april  juffendag gr 6 
20 april  Koningsspelen, continurooster gr 5 –8 
 
 
Welkom 
We heten Djyanne van harte welkom in de berengroep. 
We wensen je een fijne tijd op De Schakel! 
 
 
 
Paasontbijt en paasvieringen 
De dag begon goed op De Schakel. In elke groep waren de tafels feestelijk gedekt en 
stond er een heerlijk ontbijt klaar. Er is gesmuld van bolletjes, boterhammen en  
crackers met kaas, (smeer)worst, komkommer, hagelslag en jam en daarnaast appels. 
Na het eten gezellig nog even kleuren. Dank aan alle ouders die meegeholpen hebben! 
Na het paasontbijt volgden de paasvieringen voor gr 0 t/m 4 en gr 5 t/m 8. Het thema 
van deze vieringen was “Ga je mee?” Samen met een ‘reiziger’ liepen we langs alle ver-
halen op weg naar Pasen. We hebben veel gezongen en hoorden en keken ook naar het 
paasverhaal. Van de OR kregen we een klein cadeautje mee naar huis. 
 
 

 

 
 

 



Van 9 t/m 26 april: Kunstweken op De Scha-
kel 
In de vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen le-
zen over de kunstweken. In de periode vooraf-
gaand aan deze weken, kunnen de leerlingen al 
kijken naar kunst. Hoe zou jij dit schilderij noe-
men? Iedereen denkt daar weer anders over. 
Een greep uit de suggesties: 
‘Bende op de boerderij’, ‘dikke beestenboel’, ‘de 
klunzen van de boerderij’, ‘ronde rotzooi’, ‘de 
dikke vrienden op de boerderij’, ‘dierenbende’, 
‘vier op een rij’... 
In de volgende nieuwsbrief verklappen we welke 
naam de kunstenaar hier aan gegeven heeft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koningsspelen: continurooster gr 5-8 
Ook dit jaar doen wij weer mee met de 
Koningsspelen. We starten de ochtend met de hele school op het kleuterplein. Na een 
warming up dansen we met elkaar op de muziek van het nummer Fitlala, het officiële 
nummer van de Koningsspelen. We oefenen dit in de klas maar u kunt dit thuis ook al 
doen met uw kind(eren) via de volgende link: Fitlala   
Na de dans gaan de leerlingen van groep 0-5 naar de klas waar een heerlijk koningsont-
bijt voor hen klaarstaat. Daarna is het tijd voor spelletjes: gr 0-2 op de pleinen en gr 3
-5 in de gymzaal van Het Waterbos. Om 12.00 uur gaan de leerlingen van gr 0-4 naar 
huis. Groep 5 eet op school een zelf meegebrachte lunch. 
 
De leerlingen van groep 6 t/m 8 hebben geen tijd voor een ontbijt op school, zij stap-
pen direct na de dans op de fiets naar de Krom in Katwijk. Daar gaan ze meedoen aan 
de door Come4sports georganiseerde Koningsspelen: sportieve activiteiten voor scho-
len uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Om ongeveer 12.30 uur zijn zij weer op school 
en krijgen dan een lunch aangeboden. We drinken deze dag water! Om 14.30 uur is de 
school uit. Deze dag wordt georganiseerd door de OR, het team en Come4sports. Via 
de contactouders nemen wij, indien nodig, contact op voor ouderhulp. 
Met elkaar gaan we er een mooie, sportieve dag van maken! 
  
 
Leerlingenraad De Schakel 
De eerste vergadering over een leerlingenraad op 
onze school zit erop. Uit de groepen 6 t/m 8 hebben 
6 leerlingen met juf Rianne en juf Mariska nage-
dacht over de volgende punten: 
 Wat is een leerlingenraad en waarom willen we 

die op De Schakel? 
 Wie zitten er in de leerlingenraad en hoe be-

palen we wie er in komt? 
 Hoe krijgt de leerlingenraad aandacht? 
 Hoe vaak komt de leerlingenraad bij elkaar? 
 
We gaan nog veel meer bespreken in de volgende bijeenkomsten. Ons doel is om aan het 
einde van dit schooljaar het plan voor de leerlingenraad af te hebben zodat we volgend 
schooljaar een leerlingenraad kunnen kiezen. Wordt vervolgd! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ho9CfacTxpA


Goed nieuws 
Tijdens de paasviering van de bovenbouw werden er beterschapskaarten voorgelezen 
die de kinderen uit verschillende groepen hebben gemaakt: voor Jane (oud leerling 
uit gr 6), meester Pim (die pas een operatie heeft ondergaan) en juf Emmy. Het was 
een bijzonder moment om het goede nieuws wat zij te horen heeft gekregen, te de-
len. We delen het ook graag met u. 
Juf Emmy is al veel op school aanwezig om langzaam haar werkzaamheden weer op te 
pakken. De uitslag van de operatie was zodanig goed, dat de artsen adviseren om 
(voorlopig) niet de volgende operatie te plannen. Dat was heel fijn om te horen! Ze 
blijft onder controle en kijkt er naar uit om weer volledig voor de klas te staan. Tot 
die tijd zal juf Vivianne er zijn en zullen ze elkaar afwisselen. 
 
 
 
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 14  Ik luister Uit 1 Samuel 1 en 1 Samuel 2:1-26 
3-6 april  God luistert naar mensen, zelfs als ze heel zachtjes bidden. Dat ont
   dekt Hanna die in de tempel haar verdriet voor de Heer neerlegt.  
   Dat het voor mensen soms moeilijk is om te luisteren, blijkt uit het 
   verhaal over de zonen van Eli. Hun vader is priester maar zij doen  
   verkeerde dingen. 
 
Week 15  Is God hier?  Uit 1 Samuel 3:1-18 en 1 Samuel 4:1-22 
9-13 april  In de nacht hoort de kleine Samuel een stem. Het is niet de stem  
   van Eli; God roept hem. Zo weet Samuel dat God bij hem is. De zonen 
   van Eli denken dat God bij het leger is als de ark naar het leger  
   wordt gebracht. Het loopt anders. Israël verliest de oorlog en de  
   ark wordt geroofd. 
 
Namens het team wens ik iedereen fijne en gezegende paasdagen toe. 
De volgende nieuwsbrief van dit schooljaar zal verschijnen op vrijdag 13 april 2018 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
Rianne Breedijk  
Directeur  De Schakel    
 
  
 
 
 
 
        
 

 Jezus wijst de weg naar Pasen, 
 luister naar wat hij je zegt. 

 Wie het hoort mag zich verbazen 
en meegaan op zijn weg  

 
 
 
 


