
Jaargang 15 
Vrijdag 12 februari 2021 
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van De Schakel 
 
Belangrijke data: 
22 febr  voorjaarsvakantie 
 1 maart weer naar school 
 
 
 

 
 
Welkom! 
Wat zijn we blij dat we deze week, na een sluiting van ruim 7 weken, de deuren van de 
school weer voor alle leerlingen mochten openen. Na zoveel weken is het echt weer even 
wennen aan alle routines en regels maar het is vooral genieten. De sneeuw was een mooi 
cadeau.  Het buiten spelen is een feest en dat heeft u via de berichten in Parro wel kun-
nen zien. Het blijft jammer dat we u als ouder nog niet massaal in school mogen verwel-
komen, dat is nog toekomstmuziek. Het beperkt zich nu nog tot een bezoek van nieuwe 
ouders van de leerlingen die 4 jaar worden en De Schakel nog niet kennen en ouders 
met een afspraak.  
 

 
 
 
We heten speciaal welkom alle nieuwe leerlingen van de bijen– en be-
rengroep: Adam, Sarah-Lynn, Jonas, Aimée, Jules, Aiya, Jace, Nila, Bo 
en Roos. We hopen dat jullie een hele fijne tijd hebben bij ons op 
school! 
 
 
 

 
Nieuwe regels 
De schoolopening heeft veel regels met zich meegebracht. We proberen ons er zo goed 
mogelijk aan te houden, zodat we de risico’s beperken en onderwijs kunnen blijven bie-
den. We willen u vragen om ons daarbij te blijven helpen. Lees nog eens alle regels en 
dringende adviezen door. Wanneer u vragen heeft, stel ze gerust. 
 
We vragen vandaag extra aandacht voor het halen en brengen bij de kleuters. Houd u 
daarbij vooral afstand tot andere ouders en vertrek zo snel mogelijk. Wanneer het u 
niet gelukt is om op de afgesproken tijd op school te zijn, loop dan met uw kind naar de 
voordeur van de school en wij brengen uw kind dan naar de klas. Dank voor uw begrip. 
 
Laatste week aanmelden nieuwe leerlingen 
Heeft u een kind dat geboren is tussen 1 augustus 2017 en 31 juli 2018? Dan heeft u 
het vast al ingeschreven bij ons op school. Mocht u dat nog niet gedaan hebben, de in-
schrijving sluit op vrijdag 19 februari a.s.. Een inschrijfformulier kunt u bij de directie 
krijgen, u kunt het daar ook weer inleveren. 
 
 
Studiedag 
Met veel plezier hebben we als team tijdens de studiedag hard gewerkt aan het ontwik-
kelen van het nieuwe rapport. We hebben gekeken naar hoe we de ontwikkeling van de 
leerlingen zo goed mogelijk in beeld kunnen brengen, niet alleen op het gebied van de 
leerprestaties maar ook op sociaal– emotioneel gebied en bovendien passend bij het 
werken aan eigenaarschap. De leerling krijgt ook een aandeel in het rapport.  
 

We gaan 
weer naar 
school!! 



De leerlingen van gr 5-8 worden ook betrokken bij de doorontwikkeling van de eerste op-
zet van het nieuwe rapport. Zij mogen, via de leerlingenraad, aangeven wat zij van onze 
plannen vinden en vertellen wat zij belangrijk vinden. Het blijft ons streven het nieuwe 
rapport in het nieuwe schooljaar te kunnen gaan gebruiken. Via de nieuwsbrief houden we 
u op de hoogte van de vorderingen. 
 
 
Creatieve weken 
Deze project weken stonden voor maart op het programma. We hebben deze weken ver-
plaatst naar het einde van het schooljaar in de hoop dat we de mogelijkheid hebben om u 
te betrekken bij de eindpresentatie. 
 
 
Bijbelrooster 
Week 7: 15 t/m 19 februari 2021 
Wees barmhartig, Lucas 6:26-38 
Boom en vrucht, Lucas 6:43-45 
Genezing van de knecht van de centurio, Lucas 7:1-10  
 
Week 8/9: 22 februari t/m 5 maart 2021 
De jongen uit Naïn, Lucas 7:11-17 
De vrouw die Jezus zalfde, Lucas 7:36-50 
De zaaier, Lucas 8:4-15  
 
 
We feliciteren alle jarigen van januari en februari! 
Markus Buijs, Stef van Duijn, Nila Noteboom, Senn van Duijn, Ben Heemskerk, Gwenn 
Rijneveld, Thirza Klaasse, Lotte Schuitemaker, Sarah-Lynn Ouwehand, James Maas, Jo-
nas de Winter, Nick Montanus, Aimée Appelo, Coen Barnhoorn, Jules Kabelaar,  Janneke 
Zuidberg, Noa Groeneweg, Sofie van Iterson, Aiya Kamibek, Adam Al-Rubaiy, Stef de 
Jong, Elise van den Berg, Milou de Roos, Lizz Smit, Tobias Buitenhuis, Jelle van der Plas 

 
Jesse van Duijn, Tigo Hogewoning, Puck Rost, Ruben Bouwman, Jace Lokhorst, Sil Scho-
neveld, Sander van Delft, Liam Lens, Abel de Winter, Vince Lasander, Rosa van Maren, 
Liv van Duijn, Hailey Le, Syp Baaima, Jordan Parker, Jesper van Beelen, Annemijn 
Wolthaus, Sebastiaan van Nieuwkoop, Taym AL -Rubaiy, Niels van Leeuwen  

 
 
 
 
 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 5 maart 2021 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
Rianne Breedijk 
Directeur De Schakel  
 
 
 
 
   
 
 
 


