
Jaargang 13 
Vrijdag 19 april 2019 
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van De Schakel 
 
Belangrijke data: 
19 april  Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij 
22 april  start vakantie 
6 mei  weer naar school 
13 mei  kamp gr 8 
14 mei  kamp gr 8 
15 mei  kamp gr 8 
17 mei  sportdag gr 5 t/m 8, gr 1 t/m 4 vrij 
20 mei  avondvierdaagse 
 
 
Koningsspelen op De Schakel 
Vorige week hebben we op De Schakel de Koningsspelen gevierd. We zijn gestart met 
een warming up onder leiding van meester Niels. Daarna hebben we wel 2 keer de Pasa-
pas gedanst. Daarna zijn de leerlingen van gr 6 t/m 8 op de fiets naar sportpark De 
Krom vertrokken. Daar hebben ze de Pasapas nog een keer gedanst en zijn vervolgens 
allerlei workshops gaan volgen.  
Op De Schakel hebben de leerlingen van gr 0 t/m 5 genoten van een heerlijk ontbijt. 
Daarna was het spelletjestijd! Op het schoolplein, in de school of in de gymzaal, overal 
werd er gesport. Tussendoor zorgde de OR voor een heerlijk traktatie, oranje vla met 
verse aardbeien en druiven en een stukje marshmellow, mmm. 
Voor de groepen 6 t/m 8 was er bij thuiskomst van De Krom een heerlijk lunchbuffet 
compleet met vers fruit, groente en en allerlei soorten water met fruit. De kinderen 
hebben gesmuld!  
Het was een mooie, zonnige, sportieve dag. Dank aan alle ouders die mee hebben gehol-
pen, zonder jullie was dit feest niet mogelijk geweest! 
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Schoolreis gr 3 t/m 7 
Het is nog ver weg… maar we gaan op donderdag 13 juni op schoolreis! Dit jaar gaan de 
groepen 3 t/m 6 naar Dolfinarium in Harderwijk. Groep 7 gaat net als vorig jaar naar de 
Efteling in Kaatsheuvel.  
De kosten voor de entree en de busreis naar Dolfinarium zijn: € 27 .  
 
Voor de Efteling zijn de kosten: € 33. Ook dit jaar gaan we samen met groep 7 van de 
Oranje-Nassau school. Het is een aanzienlijk bedrag om in één keer uit te geven. Daarom 
is er de mogelijkheid tot sparen zodat u de kosten kunt spreiden. U kunt ervoor kiezen 
om iedere maandag een bedrag van € 5 mee naar school te geven. De groepsleerkracht 
houdt bij welk bedrag er gespaard is. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om het bedrag 
in één keer over te maken. Dan graag overmaken naar rekeningnummer: NL70 RABO 
0336812671 onder vermelding van: schoolreis, naam kind(eren) en groep(en). S. v. p.  
niet vergeten omdat het anders lastig te achterhalen is wie er betaald heeft. Vriendelijk 
verzoek voor eind mei te betalen. Wanneer er omstandigheden zijn die het voor u moei-
lijk maken deze kosten te voldoen, neemt u dan contact op met de directeur.  
 
Onderzoek 
De afgelopen weken heeft groep 7 meegedaan aan een onderzoek van de Universiteit 
Leiden. 
Doel van dit onderzoek is om te ontdekken wat kinderen nodig hebben om te leren pro-
grammeren. Kunnen zij dit zonder instructie en gaan ze zelf ontdekkend aan de gang of 
hebben ze juist wél een uitleg nodig om gestructureerd tot een resultaat te komen. 
Elk deel van dit onderzoek bestond uit een samenwerkingsopdracht in de klas en een pro-
grammeeropdracht achter de computer. Het programmeren deden de kinderen in 
Scratch, een visuele programmeertaal.  
De Schakel viel in de onderzoeksgroep ‘zonder instructie’. Voor de onderzoeker interes-
sant om te zien hoe de kinderen hier mee omgingen. Voor een aantal kinderen bleek het 
lastig te zijn om ‘zomaar’ te gaan programmeren en voor een aantal juist heel boeiend. Al 
met al zijn we trots op onze groep 7 dat ze zich zo goed ingezet hebben! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bewegen met ouderen bij de Wilbert 
De leerlingen van groep 7 hebben niet stilgezeten want intussen liep ook het volgende 
project.. Groep 7 is in groepjes op de woensdag gaan helpen in het verpleeghuis de Wil-
bert bij het bewegen met ouderen. Bewegen is voor ouderen heel goed om zo soepel mo-
gelijk te blijven en het is ook gezellig om samen wat te doen. De kinderen hebben gehol-
pen met de mensen op te halen van de afdelingen en te vragen of ze mee willen doen, 
want het mag, het is niet verplicht. Het zijn mensen met dementie, maar ook mensen die 
lichamelijk ziek zijn, bijv met een halfzijdige verlamming. Dat kom je als 10/11 jaar bent 
niet heel vaak tegen. Dat was soms in het begin best spannend.  
De leerlingen van groep 7 hebben veel geleerd: je moet je aanpassen aan iemand anders 
die beperkt is, langzamer bewegen dan je zelf doet, aan een kant blind zijn, 10 keer de-
zelfde vraag stellen omdat ze het vergeten, doof zijn, noem maar op. Maar ook: hoe rijd 
je met zo’n hele grote rolstoel! 



  
Prachtig om te zien dat zonder veel uitleg de kinderen dit feilloos aanvoelen en zich 
aanpassen aan de situatie.   
De bewoners hebben genoten van de kinderen, want die geven een heel andere sfeer in 
zo’n groep en vooral veel onbevangen vrolijkheid. De kinderen waren ook heel enthou-
siast en vonden het leuk om dit te doen, maar ook wel een beetje zielig. Ze begrepen 
dat veel mensen hier ook eenzaam zijn en afhankelijk zijn van anderen. Mooi inzicht! 
 

 
Avondvierdaagse 
We zijn blij dat we kunnen melden dat er we met een groep van 100 
personen gaan wandelen in de week van 20 t/m 24 mei.  
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u alle informatie. 
 
 
 
Sportdag 
In de week voorafgaand aan de avondvierdaagse is de jaarlijkse 
sportdag. We komen nog veel begeleiders tekort.  
We hopen na de vakantie nog wat aanmeldingen te krijgen van  
ouders zodat de leerlingen van gr 5 t/m 8 een mooie dag tegemoet gaan!  
Zie ook de mail van 15 april. 
 
 
Geslaagd! 
Deze kanjers van groep 8 zijn allemaal geslaagd voor hun 
EHBO examen. Met grote inzet hebben zij de afgelopen we-
ken hard geoefend en theorie geleerd. De examinatoren wa-
ren zeer te spreken over deze groep leerlingen. Ze voelden 
zich in goede handen en werden zeer vriendelijk behandeld, 
kortom ”een fijne groep leerlingen”. We zijn trots op jullie!! 
 
 
 
 
Dodenherdenking 
Op 4 mei lopen wij als Schakel mee met de Stille tocht. Tijdens deze tocht denken we 
in stilte aan alle mensen die overleden zijn in alle oorlogen.  
We willen u en uw kind(eren) van harte uitnodigen mee te lopen in deze tocht. We ver-
zamelen om 19.25  bij de Voorhof. Om 19.30 uur lopen we naar het Koomansplein. Daar 
houden we om 20.00 uur 2 minuten stilte. Daarna leggen we bloemen neer bij het mo-
nument. Na afloop kan iedereen naar huis of meegaan naar de herdenking in de grote 
kerk. Groep 8 werkt daaraan mee, vanwege de adoptie van het verzetsmonument. Wan-
neer u mee wilt lopen, mailt u ons: r.breedijk@deschakel.pcborijnsburg.nl. Wij zorgen 
dan voor bloemen. U mag ze ook zelf meenemen. Tot 4 mei! 



Paasviering 
We hebben dit jaar het Paasfeest gevierd met de musical “met open ogen”, uitge-
voerd door de leerlingen van groep 6. Ze hebben dat op fantastische wijze gedaan. 
Wat een talent… We werden er soms helemaal stil van. 
Voor iedereen werd op een begrijpelijke, duidelijke en soms ook ontroerende manier 
het paasverhaal uitgespeeld. Het verhaal werd afgewisseld met liederen die in alle 
groepen waren geleerd. Vol aandacht hebben de leerlingen geluisterd en gekeken naar 
dit bijzondere verhaal. Dank aan de leerlingen van groep 6 en juf Rosanne! 
Na de paasvieringen hebben de leerlingen zich de paaslunch goed laten smaken. Ge-
zellig om met elkaar te eten. De OR had er weer veel werk van gemaakt! 

De genezing van Bartimeus    Intocht in Jeruzalem 
 

Laatste avondmaal          In Gethsemane 
 

Gevangenneming en voor de hogepriester  Voor Pilatus 
 



 
Jezus is opgestaan! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slotlied 
Dit verhaal is niet voorbij, 
nu niet en ook morgen niet. 
Het gaat door voor jou en mij, 
steeds als je Gods liefde ziet. 
 
Jezus zei: Gaan jullie door 
met wat ik ook heb gedaan. 
Zoek het leven, volg mijn spoor. 
Doe het goede in mijn naam. 
 
Leef vanuit dit visioen, 
maak een zware wereld licht. 
Wie dat wil, kan wond’ren doen 
met een lach op zijn gezicht 
 
 
 
Na de meivakantie: 
Dan lezen we het verhaal van Ruth, de vrouw uit Moab die met haar schoonmoeder 
mee ging naar Bethlehem. In alle verhalen speelt toekomstperspectief een belangrijke 
rol. De toekomst is al lang begonnen! 
 
 
De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op vrijdag 17 mei 2019. 
Namens het team wens ik iedereen gezegende paasdagen toe en een fijne meivakantie! 
We zien elkaar weer op maandag 6 mei. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
Rianne Breedijk 
Directeur De Schakel   
 
 
 
 
 
 
 


