
Jaargang 13 
Vrijdag 14 september 2018 
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van De Schakel 
 
Belangrijke data: 
17 sept  start kanjerweek 
24 sept  einde zendingsactie 
25 sept  schoolfotograaf 
26 sept  einde Jantje Beton 
27 sept  inloop gr 3 
1 okt  start kinderboekenweek 
2 okt  kunstmenu gr 1-2 
10 okt  groep 3 naar het bos 
11 okt  inloop kinderboekenweek 
16 okt  kleuters naar Panbos 
22 okt  herfstvakantie 
 
 
Verkiezing leerlingenraad 
De uitslag van de verkiezing van de leerlingenraad 
is bekend! Op de website staat al een week een ar-
tikel over de nieuwe leerlingenraad maar we stellen 
ze in deze nieuwsbrief ook graag even aan u voor: 
Groep 5: Dewi en Wout 
Groep 6: Kirsten en Tim S. 
Groep 7: Hanna en Boris 
Groep 8: Anouk en Niels 
Zij vertegenwoordigen hun groep in de leerlingen-
raad. Binnenkort zal het eerste overleg gepland 
worden met met juf Rianne en juf Mariska.  
 
 
 
Informatiekaart en jaarplanning 
Vandaag krijgen alle oudsten de informatiekaart mee naar huis. Op deze 
kaart vindt u handige informatie over de school en op de achterkant de jaar-
planning. Deze kaart vervangt de verjaardagskalender. De verjaardagen wor-
den voortaan per maand in de nieuwsbrief geplaatst 
 
 
 
Zo doen wij! 
We vinden het op De Schakel belangrijk dat onze school een plek is waar kinderen kun-
nen 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 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 gebruik nette woorden 
Ik ben eerlijk tegen anderen 
 
Wanneer alle regels aan bod zijn gekomen, zullen de kinderen hun na-
men 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.  
 



Kanjerweek 
Volgende maandag start de landelijke week tegen pesten. Op De Schakel wordt hier 
aandacht aan besteed in de vorm van een kanjerweek. Tijdens deze week worden er 

elke dag oefeningen uit de kanjertraining gedaan. Het onderwerp pesten en de ver-
schillende rollen daarin wordt in de groepen besproken. Ook Juf Mariska, onze anti-
pestcoördinator, zal langs de groepen gaan om de aandacht te vestigen op haar rol bin-
nen de Schakel. Leerlingen kunnen haar hulp inroepen. Vorig schooljaar is gebleken dat 
leerlingen dat regelmatig doen en ook waarderen dat ze gehoord worden en dat ze on-
dersteuning krijgen. Ze zoeken contact met juf Mariska door een briefje in de rode 
brievenbus bij de ingang te doen. Met elkaar blijven we zo werken aan gewenst en posi-
tief gedrag! 
 
 
Schoolfotograaf 
Op 25 september komt de schoolfotograaf weer op De  
Schakel. Hiernaast het voorbeeld van de achtergrond die ge-
bruikt zal gaan worden. In verband met de organisatie van de 
dag een vriendelijk verzoek van de commissie om deze dag 
geen afspraken te plannen bij ortho e.d.  
 
 
 
Privacy en ouderportaal 
Bijna alle bladen zijn ingeleverd waarvoor dank. We wachten nog even tot alle bladen 
binnen zijn en gaan het dan verwerken in ons administratiesysteem.  
We zijn bijna zover dat we u een inlogcode kunnen toesturen zodat u toegang krijgt tot 
ons systeem in het ouderportaal. U kunt dan controleren of uw gegevens zoals adres en 
noodnummers nog kloppen. Wijzigingen kunt u niet zelf aanbrengen maar wel mailen. 
Het wordt dan aangepast. 
 
 
Continurooster 
Denkt u nog aan het overmaken van het bedrag van € 50? Graag naar rek NL70 RABO 
0336812671 ovv continurooster, naam kind en groep. Bij meerdere kinderen, alle namen 
en hun groep. Zie verder de informatie in de ouderfolder. 
 
Jantje Beton 
De actie Jantje Beton loopt tot en met 26 september.  
Let op: het is heel belangrijk dat de onverkochte loten weer 
ingeleverd worden bij de leerkracht. 
 
Er is per klas het Grote Jantje Beton speelpakket te winnen. 
Hiervoor moet elke leerling uit de groep gemiddeld 10 loten 
verkopen. We hopen dat dit gaat lukken! 
 

Jantje Beton trakteert ons ook op een Obstakelrunpakket. Het parcours voor de Ob-
stakelrun wordt samen met kinderen bedacht en gebouwd. Kinderen kunnen de hinder-
nissen in het parcours op eigen tempo overwinnen en leren zo grenzen verleggen, ang-
sten overwinnen, samenwerken en ervaren successen. 

 
Startdienst PCBO : Welkom! 
Het was fijn om met kinderkoor ZEP en heel veel leerlingen 
en hun familie het schooljaar in de kerk te openen. De deur-
collecte die is bestemd voor Johan en Astrid Klaasse, die dit 
schooljaar vanuit de Protestantse Kerk te Rijnsburg uitge-
zonden worden naar Colombia, Medellín, heeft € 420 opge-
bracht. Iedereen hartelijk dank! 



Zendingsactie Dorcas: School bouwt school 
Deze actie is in nog volle gang. Fijn dat er al veel extra tasjes 
zijn opgehaald. Op 24 september eindigt de actie. We hopen 
op een mooie opbrengst! 
We beseffen dat het voor de leerlingen van gr 5 t/m 8 extra 
druk is nu zij tegelijkertijd loten proberen te verkopen voor 
Jantje Beton. Desondanks hopen we ook hier op een geslaagde 
verkoop. 
 
 
 
De volgende nieuwsbrief van dit schooljaar zal  
verschijnen op vrijdag 28 sept 2017 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
Rianne Breedijk 
Directeur De Schakel   
 
 
 
 
 
 

We feliciteren alle jarigen van de maanden augustus en september! 
 
Augustus       September 
2 Ian en Tess    2 Zoë en Dennis 
7 Lois en Lucas    5 Jill en Tom 
9 Tobias     9 Dana en Stijn 
11 Jaco      11 Britt en Jolina 
13 Sophie     14 Mila 
14 Shannon     15 Aron 
16 Ruben     21 Evy en Tim 
19 Jenna en Marley    26 Finn en Lindsey 
23 Max      28 Francisco en Wesley 
24 Cindy en Koen 
25 Jonah 
29 Gregory 
30 Mali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


