
Jaargang 13 
Vrijdag 22 maart 2019 
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van De Schakel 
 
Belangrijke data: 
25 maart ouderkijkweek gr 1-2 
2 april  kinderboerderij kleuters 
3 april  kinderboerderij gr 3 
4 april  verkeersexamen gr 7 
12 april  Koningsspelen peuters, gr 1-8 
17 april  juffendag gr 5 
18 april  paasviering  
19 april  Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij 
22 april  start vakantie 
6 mei  weer naar school 
 
 
Welkom 
We heten Milan in de berengroep van harte welkom! We hopen dat je een fijne en leer-
zame tijd hebt op De Schakel. 
 
 
De Schakel maakt schoon! 
De leerlingen van De Schakel scheiden en verzamelen al een tijdje plastic afval. De ge-
meentemedewerkers komen dit iedere week ophalen en dit levert uiteindelijk ook een 
kleine bijdrage op voor onze school. Wij hebben deze week (van 18 t/m 24 maart) een 
schoonmaakactie gehouden rondom onze school. Gewapend met ‘knijpers’, vuilniszakken 
en hesjes zijn de kinderen op pad gegaan. Samen met meneer Ruud hebben kinderen het 
plein en de struiken rond het plein schoon gemaakt.  Er is aardig wat zwerfafval opge-
pakt!  
Deze actie is een landelijk initiatief ‘Week van Nederland Schoon’ en wordt ondersteund 
door de gemeente Katwijk. Goed om ook op deze manier kinderen bewust te maken hoe 
om te gaan met het milieu, afval en zwerfafval! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leerlingenraad en continurooster 
De leerlingenraad heeft tijdens een vergadering het continurooster besproken. We heb-
ben ons gericht op verbeterpunten en oplossingen. Er was goed over nagedacht in de 
groepen 5 t/m 8! Uiteindelijk hebben we de volgende zaken aangepast: 
 We gaan eerder eten (in alle groepen) zodat we wat meer tijd hebben om te eten 
 De regels voor gr 5 t/m 8 zijn aangepast. De regels hangen in alle lokalen en op de 

buitendeur. De overblijfmedewerkers krijgen deze regels ook 
 Ook het rooster is aangepast: voortaan gaat er tijdens de lunchpauze van gr 5 t/m 

8 ook een groep naar het kleuterplein. De kleuters zijn dan net weer naar binnen 
en hebben daar geen last van. 



 De leerlingen willen graag telkens dezelfde overblijfmedewerkers die goed op de 
hoogte zijn van de regels en de kinderen zo beter leren kennen. Juf Rianne heeft 
dit besproken met de Speelbrug. Zij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te 
houden 

 Nieuw spelmateriaal bestellen  
 Wat vaker een spelparcours uitzetten. 
 
Naast deze afspraken hebben we wat meer begeleiding op de pleinen geregeld en gaan  
groep 3 en 4 om de week naar de skate met juf Rianne en juf Esther. De nieuwe regels 
en afspraken in het rooster zijn na de voorjaarsvakantie ingegaan. We merken al resul-
taat! De reacties van leerlingen, leerkrachten en medewerkers van de Speelbrug zijn po-
sitief. 
 
Bakjes en bekers 
Het is gezellig om elke dag op school te eten. We zijn blij dat veel leerlingen het 
eten en drinken in bakjes en bekers meenemen. Dat is beter voor het milieu. We 
hebben intussen wel een rijke verzameling vergeten bakjes en bekers op school. 
Vriendelijk verzoek om thuis te kijken welke bekers en bakjes er gemist worden. 
De kans is groot dat ze op school staan. Bij de ingang van gr 3 en 4 en bij meneer 
Ruud kunt u ze ophalen. Alle bakjes en bekers die er op woensdag 17 april nog 
staan worden schoongemaakt en bij voedselbank/kringloop gebracht, samen met 
alle niet opgehaalde kleding. 
 
De Schakel adopteert een monument 
Op 1 april adopteren de leerlingen van groep 8 van onze school het verzetsmonument aan 
het burgemeester Koomansplein in Rijnsburg. Op deze ochtend komt de locoburgemees-
ter dhr. R. Nagtegaal eerst een bezoek brengen aan onze klas en gaan wij samen met hem 
naar het monument in Rijnsburg. De Schakel neemt de adoptie over van de leerlingen van 
de Kon. Emmaschool. Zij hebben het afgelopen jaar ‘zorggedragen’ voor dit monument. 
Dit monument herdenkt de inwoners van Rijnsburg die betrokken waren bij het verzet in 
de Tweede Wereldoorlog.  
Op 4 mei zal een groep leerlingen uit groep 8 ook deelne-
men aan de herdenkingsbijeenkomst die wordt gehouden 
in de Immanuelkerk.  
De leerlingen volgen het onderwijsproject 'Adopteer een 
monument' van Comité 4 en 5 mei. Ook bekijken zij de 
documentaire 'Ons monument - vertelt u eens, hoe was 
dat toen' met getuigenverhalen over de 'eigen' oorlogs-
monumenten. Het project geeft de leerlingen meer in-
zicht in de wezenlijke waarden van het begrip 'vrijheid'. 
Ook is er aandacht voor historische en actuele ontwikke-
lingen die een bedreiging vormen voor de fundamentele 
waarden van onze democratie  

 
Actie Voedselbank voorbij 
De afgelopen weken hebben veel leerlingen wat meegenomen voor 
de voedselbank. Naast levensmiddelen zijn er ook veel Hoogvliet-
bonnen ingezameld waarvoor producten zijn gekocht. Elke dag 
hebben leerlingen van groep 8 alle producten netjes neergezet in 
de wall of food. Hartelijk aan iedereen die heeft meegewerkt aan 
het prachtige eindresultaat: 13 volle kratten voor de voedsel-
bank!! En al is de actie voor de voedselbank voorbij, de Hoogvliet-
bonnen sparen we het hele jaar door.. 
 
   
 



In de komende weken: 
We lezen verhalen uit het evangelie van Johannes en gaan op weg 
naar Pasen. Angst en verdriet hebben niet het laatste woord. God 
maakt een nieuwe begin. Het thema van de veertigdagen tijd is 
‘Pak mijn  hand’. Dat kun je zeggen als je zelf bang of verdrietig 
bent, maar ook als je juist een ander uit de angst en het verdriet 
wilt halen. 
Dit jaar voeren we tijdens de paasvieringen een paasmusical op. 
Het thema daarvan is: Open je ogen. 
 
 
Week 13  Moet het echt? Uit Johannes 12: 20-36 
25-29 maart Jezus vertelt zijn leerlingen wat er zal gaan gebeuren. Moet dat  
   echt? Tijdens een maaltijd knielt Jezus neer en wast de voeten van 
   zijn leerlingen. Hoort dat wel zo, een meester die de voeten van zijn 
   leerlingen wast? Het moet echt zo, vertelt Jezus. Als je bij hem wilt 
   horen, moet je worden als hij. 
 
Week 14  Ik vecht voor jou  Uit Johannes 13:31-38 en 18:1-27 
1-5 april  Petrus wil een echte vriend voor Jezus zijn. Maar kan hij dat ook? Kun 
   je iemand helpen als je zelf bang en onzeker wordt? Bij het vuur zegt 
   Petrus drie keer dat hij Jezus niet kent 
 
 
De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op vrijdag 5 april 2019 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
Rianne Breedijk 
Directeur De Schakel   
 
 
Wij feliciteren alle jarigen van maart! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Norah, Jitte en Karsten   
10 Fenne en Fenna 
11 Naomi 
12 Emiel 
13 Lisanne 
14 Dani 
16 Nick 
19 Nathan 
20 Kirsten 
22 Emma 
26 Djyanne   
   


