
Jaargang 13 
Vrijdag 21 juni 2019 
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van De Schakel 
 
Belangrijke data: 
24 juni  Start creatieve weken; project dans 
26 juni  Juffendag gr 3 
27 juni  Meesterdag, gr 4 naar museum Volkenkunde 
4 juli  Gebedsgroep 
4 juli  Wenmiddag gr 3 
8 juli  Open info avond 
10 juli  Afscheid gr 8 (opa/oma) 
11 juli  Afsluiting creatieve weken, voorstelling 13.45-14.45  
12 juli  Afscheid gr 8 
15 juli  Schoonmaak gr 3 
16 juli  Schoonmaak kleuters 
17 juli  Wisseluur 
19 juli  Start zomervakantie 12.00 uur 
 
Welkom 
We heten Noah en Feline in de berengroep van harte welkom. Veel plezier op De Scha-
kel! 
 
 
Creatieve weken: opening project dans 
Dit jaar staan de creatieve weken in het teken van dans.  
In elke groep staat een land centraal. Dat kan een bestaand 
maar ook een fantasieland zijn. Er worden allerlei lessen en 
activiteiten in de groep georganiseerd. We werken uiteinde-
lijk toe naar de afsluitende dag: de  werelddansdag op 11 juli. 
Onder leiding van professionals studeren de leerlingen een 
dans in. Aan het einde van de dag is er een grote voorstelling 
van al deze dansen voor alle belangstellenden. 
Het project zal a.s. maandag 24 juni op passende wijze door 
het team geopend worden.  U bent van harte welkom dit mee 
te maken om 8.35 uur op het kleuterplein. We sluiten de ope-
ning af met een feestelijke polonaise, inmiddels een traditie 
op De Schakel. 
We hopen op inspirerende, creatieve weken! 
 
 
Schoolreis 
Vorige week zijn de groepen 0-7 op schoolreis geweest. Wat hebben de leerlingen (en 
hun begeleiders) genoten! Dank aan iedereen die deze dag tot een succes heeft ge-
maakt. 

 

 
 



Open info avond 
Aan het einde van het schooljaar worden er geen rapportavonden gehouden op De Scha-
kel. Op maandag 8 juli houden we wel een open info avond. De uitnodigingen hiervoor zijn 
vandaag meegegeven. Deze avond wordt georganiseerd omdat u misschien toch behoefte 
heeft aan een gesprek met de leerkracht van uw kind. Het kan ook zijn dat de leerkracht 
u graag wil spreken. Dan wordt u door de leerkracht uitgenodigd.  
U kunt het strookje van de uitnodiging t/m woensdag 26 juni inleveren. De uitnodiging 
met daarop de tijd gaat op vrijdag 28 juni mee naar huis. 
 
 
Gehandicapten op bezoek 
Meneer Marcel is al jarenlang een graag geziene gast op De Schakel. Tijdens de ochtend 
die georganiseerd wordt door het gehandicaptenplatform, worden de leerlingen in allerlei 
situaties gebracht die gehandicapten dagelijks ervaren. Meneer Marcel weet vanuit zijn 
rolstoel bijzondere verhalen te vertellen. Een rijke ervaring voor de leerlingen! Natuur-
lijk is meneer Marcel weer te gast tijdens de musical. Hij kijkt er al naar uit. 
 
 

 
 
Hitteplan en lunch met een koud toetje! 
Het ziet er naar uit dat we volgende week met temperaturen boven de 
25 º te maken krijgen. Na een paar dagen treedt dan ons hitteplan in 
werking. Het gevolg daarvan is dat de schooltijden wijzigen. Leest u het 
plan in de bijlage alvast zorgvuldig door. Maandag besluiten we of we 
voor donderdag en vrijdag andere schooltijden gaan hanteren. We hou-
den u op de hoogte! 
Wat we al wel kunnen aangeven is dat we de lunch op dinsdag afsluiten 
met een ijskoud toetje! Een lekkere traktatie van de OR. We houden 
hierbij rekening met allergieën.  
 
 
Gebedskring 
Op donderdag 4 juli bent u van harte welkom bij het kantoor van de directie. We bekij-
ken de gebedspunten die de leerlingen hebben aangedragen, eventuele gebedspunten uit 
de rode busjes bij de ingangen en nemen ze mee in gebed.  
 
 
In de komende weken lezen we uit de boeken 1  en 2 Koningen verhalen over de pro-
feten Elia en Elisa. Zij vertellen aan machthebbers en gewone mensen dat ze mogen ver-
trouwen op de Heer. Soms hebben ze het daar zelf ook moeilijk mee, maar steeds op-
nieuw laat God merken dat ze niet alleen zijn. 
 
 



 
Week 26  Je bent niet alleen Uit 1 Koningen 19:1-21 
24-28 juni  Elia vlucht voor Izebel, de vrouw van koning Achab. Hij komt terecht 
   onder een bremstruik, waar hij God vraagt om een eind aan zijn leven 
   te maken. Na een reis van 40 dagen komt Elia bij de berg Horeb waar 
   hij God ontmoet. Elia is niet alleen. 
 
Week 27  Wil je nog meer? Uit 1 Koningen 21:1-29 en 2 Koningen 2:1-18 
1-5 juli  Koning Achab heeft bijna alles maar wil toch nog meer. Door een list 
   van Izebel krijgt hij de wijngaard van Nabot te pakken maar Elia  
   spreekt hem namens God aan op zijn gedrag. 
 
De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op vrijdag 5 juli 2019.  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
Rianne Breedijk 
Directeur De Schakel   
 
 

 
 
 
Juf Mieke hoort ook bij de jarigen van juni. Ze is 50 jaar geworden en dat was voor 
groep 8 aanleiding haar eens flink te verrassen!! 
 
 
 
 
 
 


