
Jaargang 13 
Vrijdag 2 november 2018 
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van De Schakel 
 
Belangrijke data: 
6 nov  opa/oma ochtend gr 3 
7 nov  verkeersles gr 1-2 
7 nov  bezoek Leren zichtbaar maken 
8 nov  opa/oma ochtend gr 3 
15 nov  studiedag, alle leerlingen vrij 
26 nov  sportinstuif gr 3-4 
 
 
 
Welkom 
In de bijengroep mochten we in de afgelopen weken weer nieuwe leerlingen begroeten 
omdat ze 4 jaar geworden zijn. We heten Mila, Godie, Jasper en Christian van harte 
welkom en wensen hen veel plezier toe op De Schakel! 
 
 
Zo doen wij! 
We vinden het op De Schakel belangrijk dat onze school een plek is waar 
kinderen kunnen leren en spelen met andere kinderen in een ontspannen 
sfeer waarin ze zichzelf kunnen zijn. Pesten hoort daarin niet thuis. Goed 
voorbeeld doet goed volgen en daarom hebben wij een poster met gedrags-
regels 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 staat de laatste regel centraal: 
 
Ik doe goed mijn best 
 
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 gedragsprotocol van De Schakel.  
 
 
Bijzondere gasten op De Schakel! 
Al enkele jaren hebben we op school als doel eigenaarschap bij leerlingen te vergroten. 
Eén van de manieren om dat doel te bereiken is het leren van de leerlingen zichtbaar te 
maken. In de nieuwsbrief informeren we u daar regelmatig over. Het meest recente 
voorbeeld van eigenaarschap is de leerlingenraad. Andere voorbeelden zijn het werken 
met leerdoelen op leergebied en werkhouding. 

 
 
 



Als team blijven we leren om dit proces zo goed mogelijk vorm te geven. Daarbij laten 
we ons ondersteunen door een externe organisatie. Vanuit die hoek is de vraag geko-
men of andere directeuren en leerkrachten op De Schakel mogen komen kijken om dit 
in de praktijk te zien en van ons te leren. Als team werken we hier graag aan mee. Op 
donderdag en vrijdag 8 en 9 november zal er een congres zijn in Nieuwegein waar 
zichtbaar leren centraal staat. Woensdag 7 november is een inspiratiedag waarbij 2 
scholen bezocht kunnen worden. De Schakel is er daar één van. 
 
En dus komt er volgende week woensdag een bus met 48 directeuren en leerkrachten 
naar De Schakel. In de ontmoetingsruimte wordt om 8.45 uur door juf Rianne en juf 
Mieke verteld hoe we eigenaarschap en zichtbaar leren op onze school hebben aange-
pakt, wat we hebben geleerd en wat we nog willen leren. Ook leerlingen van de leerlin-
genraad hebben in dit verhaal een belangrijke rol en komen aan het woord. 
Van 9.30 tot 9.45 uur ontvangt elke groep 6 bezoekers die in de praktijk kunnen zien 
hoe wij dit vormgeven. Om 9.50 uur vertrekt de bus weer. 
In elke groep wordt de komst van het bezoek voorbereid. Waardevol om de kans te 
krijgen om directeuren en leerkrachten te inspireren om met elkaar te werken aan suc-
cesvol en zichtbaar leren. Misschien best spannend maar ook iets om trots op te zijn..! 
 
 
Kleding gevraagd! 
Het komt bij onze jonge leerlingen nog wel eens voor dat ze een natte broek hebben. 
Het is fijn wanneer er dan voldoende kleding is om aan te trekken. Op dit moment is 
onze voorraad lange broeken, jongens– en meisjesondergoed, sokken en truien wat te 
klein. Kunt u ons hier aan helpen? Graag inleveren bij de leerkrachten van gr 1/2. 
 
 
Actie fietsverlichting 
Op de deuren van school zijn de posters van de fietsverlichting 
campagne weer opgehangen. Op zaterdag 3 november kunt u de 
fietsverlichting laten controleren. Indien reparatie nodig is, be-
taalt u alleen het materiaal. In de week van 5 november geldt er 
een korting van 10 % op arbeidsloon en materiaalkosten voor re-
paratie van fietsverlichting.  
In Rijnsburg werken De Grim Sport, Freesiastraat 6 en Giant store van Giezen, Brou-
werstr 55 a mee aan deze actie. 
Vanuit de verkeersouders kwam deze tip: denkt u naast goed werkende fietsverlichting 
ook aan de reflectoren? Op mountainbikes zijn deze in de wielen vaak niet aanwezig. 
Het is aan te raden deze wel aan te (laten) brengen. Fietsen zonder deze wielreflecto-
ren worden afgekeurd bij het verkeersexamen.. 
 
 
 
In de komende weken: 
In deze periode horen we hoe het volk Israël aankomt in het beloofde land. Maar in dat 
land lukt het niet altijd om een gelukkig en goed leven te leiden. Er komt een tijd waar-
in mensen maar doen waar ze zelf zin in hebben, in plaats van te luisteren naar God. 
Het is de tijd van de rechters. In die tijd wordt Simson geboren, de man met de lange 
haren en onwaarschijnlijke kracht. Kan hij een begin maken met de bevrijding van Isra-
ël?  
 
Week 45  Kom maar Uit Deuteronomium 34:1-12 en Jozua 3 en 4 
5-9 nov  Na een lang leven sterft Mozes. Hij gaat het beloofde land niet binnen 
   maar ziet het vanuit de verte. ‘Kom maar’, zegt God tegen hem. Onder 
   leiding van Jozua trekt het volk verder. De Heer zorgt ervoor dat ze 
   door de Jordaan kunnen trekken. Kom maar, hier begint het nieuwe 
   leven. 
 



Week 46  Ben jij een engel? Uit Rechters 13:1-23 
12-16 nov  Het is het beloofde land maar dat betekent niet dat het altijd goed 
   gaat. Er breken donkere tijden aan voor de Israëlieten. Ze worden 
   overheerst door de Filistijnen. In die tijd komt er een engel bij een 
   vrouw met een bijzonder bericht: ze zal een zoon krijgen en hij zal een 
   begin maken met de bevrijding van zijn volk. Simson is zijn naam. 
 
 
De volgende nieuwsbrief van dit schooljaar zal verschijnen op vrijdag 16 nov 2018 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
Rianne Breedijk 
Directeur De Schakel   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We feliciteren alle jarigen van november! 
 
4 Puck 
9 Hamza 
13 Feline 
17 Dani 
20 Nina en Matz  
21 Jadey en Mats 
22 Corné 
24 Isabel 
25 Stan 
28 Mathijs 
29 Kees 
 
 
 
 
Zichtbaar leren:  
Welke stap heb jij vandaag genomen?  


