
Jaargang 14 

Vrijdag 13 maart 2020 

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van De Schakel 

 

Belangrijke data: 

26 maart leerlingenraad 

31 maart rapportavond 

2 april  rapportavond    

  

Welkom 

We heten Sanne, Niels, Florien, Iris, Jelte en Annemijn van harte welkom bij ons op De 

Schakel! We wensen jullie veel plezier in de berengroep. 

We heten ook Matthias, Esther, Thirza en Jonathan van harte welkom! Na een jaar in 

Colombia geweest te zijn, zijn ze tijdelijk in Nederland. Tijdens deze verlofperiode  

gaan ze weer naar hun oude groepen op De Schakel. Ze starten op maandag 16 maart. 

 

Maatregelen Coronavirus 

Het Coronavirus zorgt voor maatregelen die we niet eerder hebben genomen. We volgen 

nauwgezet de adviezen van het RIVM en de GGD vanwege de deskundigheid die zij in 

huis hebben. Wanneer er wijzigingen zijn in maatregelen, laten we u dat zo snel mogelijk 

weten. Helaas kunnen we niet vermijden dat de gevolgen van de maatregelen vervelend 

kunnen zijn en voor teleurstellingen zorgen. We rekenen op uw begrip. 

 

Creatieve weken: dramatische vorming 

Na de voorjaarsvakantie zijn de creatieve weken gestart. De eerste opdracht was het 

maken van een tableau vivant. Zie hieronder enkele resultaten. Kunt u raden wat er uit-

gebeeld wordt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In elke groep is een gedeelte van een musical “Dollen met de 

dieren” gemaakt en geoefend. Het was de bedoeling dat we de-

ze musical volgende week donderdag voor en met elkaar zouden 

gaan opvoeren. Het podium blijft echter leeg. De musical wordt 

verschoven naar een moment dat het weer kan om met grote 

groepen bij elkaar te zitten. Wanneer het beter weer wordt, 

zijn we van plan deze musical voor alle ouders op te voeren.  

U hoort wel wanneer!  

 

 

Schooljudo (Yolo) 

Op dinsdag 3 maart is de introductie van schooljudo voor alle 

groepen geweest. Vol enthousiasme zijn de leerlingen van gr 7 en 

8 afgelopen dinsdag 10 maart aan de lessenserie begonnen. Als 

gevolg van de maatregelen rondom het Coronavirus moeten we de 

lessen helaas stop zetten. Wanneer duidelijk is wanneer we de 

lessen gaan hervatten, laten we dat weten. 

 

 

Bakwedstrijd 

Groep 8 heeft een prijs gewonnen! Zie hieronder het  

bericht van de KTS uit Voorhout: Het oordeel van onze 
¨meesterbakker¨ Gertjan Verhey is bekend. Hij vindt het 
brood, met de feedback van de deskundige, van basisschool De 
Schakel de beste. De Schakel wint met de hele klas een  
pizzaworkshop op de KTS. De meesterbakker vond dat de 
kwaliteit van de broden zeer goed was. Je kon ze bijna ruiken.  
Van harte gefelicteerd allemaal!! 

 

 

Parro 

Al veel ouders hebben de koppeling met Parro kunnen maken. Er 

zijn ook ouders bij wie het nog niet gelukt is. Kom gerust langs 

voor hulp bij het inloggen. 

 

 

 

 

Bijbelverhalen 

In de veertigdagentijd leven we toe naar het Paasfeest. We zullen vieren dat Jezus op-

stond uit de dood. Daarmee liet hij zien: God roept mensen steeds opnieuw tot leven, 

zelfs door het donkerste donker heen. Hij maakt je wakker voor een nieuw begin. De 

verhalen uit deze periode laten daar steeds meer van zien. 



Week 12: 16-20 maart 2020 

Petrus begrijpt het niet, Matteüs 16:21-28 

De verheerlijking op de berg, Matteüs 17:1-13 

De vis met de munt, Matteüs 17:24-27 

 

Week 13: 23-27 maart 2020 

Vergeven, Matteüs 18:21-35 

Jezus volgen, Matteüs 19:16-30 

De intocht in Jeruzalem, Matteüs 21:1-11 

 

 

 

De volgende nieuwsbrief van dit schooljaar zal verschijnen op vrijdag 27 maart 2020. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Rianne Breedijk 

Directeur De Schakel   

 

 

 

We feliciteren de jarigen van maart! 

8 Jitte, Norah en Iris 

9 Milan  

10  Fenne en Fenna  

11 Naomi 

13 Lisanne  

14  Dani  

16 Nick  

19  Nathan  

20  Kirsten  

26 Djyanne  

27  Thijmen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


