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Agenda:
December
1
5
6
12
20
22
22 dec.
t/m
7 januari
8 jan.
10 jan.
12 jan.
15 jan.
18 jan.
26 jan.
30 jan.

08.30 – 08.45 inloopmoment groepen 1 & 2
Sinterklaasviering
Studiedag onderbouw, kinderen groep1 t/m 4 vrij
15.30 uur: Personeelsvergadering
Kerstviering op school
12.00 uur: begin kerstvakantie

KERSTVAKANTIE
08.30 uur: eerste schooldag in 2018
08.30 – 08.45 uur inloopmoment groepen 1 & 2
08.30 – 08.45 uur inloopmoment groepen 1 & 2
20.00 uur: MR vergadering
15.30 uur schoolontwikkelingsvergadering
Blauwe mappen mee
Lustrumfeest 35 jaar De Schakel

Bijbelse Geschiedenis:
27 t/m 1

4 t/m 8

11 t/m 15

Laat je stem horen!
Jesaja 2: 1-5, Jesaja 7: 1-17 en Jesaja 40: 1-11
Jesaja mag de mensen gaan vertellen dat het goed komt in hun land. Maar welke woorden
moet hij gebruiken? God zelf geeft hem zijn woorden. Daardoor kan Jesaja vertellen over de
vrede die komen zal en hoe God voor de mensen zal zorgen.
Speciaal voor jou
Lucas 1: 5-56
De priester Zacharias brengt in de tempel een offer. Dat is een geschenk voor de Heer.
Maar de Heer geeft Zacharias een nog veel groter geschenk: Hij en Elisabet zullen een kind
krijgen, Johannes de Doper. Later krijgt ook Maria bezoek van een engel. De engel vertelt
haar dat Jezus geboren zal worden. Dat is speciaal voor Maria en voor ons allemaal.
Het is begonnen
Lucas 1: 57-80 en Matteüs 1: 18-25
Zacharias kon niet meer praten nadat de engel hem het bijzondere nieuws had verteld. Maar
als Johannes geboren is, zingt Zacharias het uit van blijdschap.
Als Jozef hoort dat Maria een kind verwacht, weet hij niet goed wat hij moet doen. Kan hij
maar beter weggaan bij Maria? In de nacht komt er een engel bij hem. De engel vertelt dat
Jezus geboren zal worden en dat Jozef samen met Maria voor hem zal zorgen.
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18 t/m 22

Een lied uit de hemel
Lucas 2: 1-20 en Johannes 1: 1-18
Jezus wordt geboren in Betlehem. Herders in het veld horen een bijzonder lied en gaan op
weg. In de bovenbouw lezen we ook uit Johannes 1, waarin bezongen wordt dat het licht in
de wereld gekomen is.

Advent
Dit jaar volgen we het kerstproject van onze methode “Kind op maandag”. Het thema
is: “Woorden in de nacht”.
U hebt tegen uw kind vast weleens woorden gezegd in de nacht. Woorden die gerust
stellen, die vertrouwd en prettig zijn voor kinderen. Misschien lijken de woorden uit de
Bijbelverhalen wel een beetje op zulke woorden. We beginnen de adventstijd met de
profeet Jesaja. Hij leefde in een tijd waarin veel nare dingen gezegd werden:
oorlogstaal, dreigende woorden. (Wat dat betreft is er helaas weinig veranderd.) Maar
Jesaja stelt daar iets tegenover. Hij heeft een weerwoord, dat hem door God zelf wordt
ingefluisterd. Daardoor krijgen mensen nieuwe hoop.

Kerstviering
Op woensdag 20 december vieren we met elkaar het kerstfeest. Onder schooltijd wordt een eenvoudige viering
in de groep gehouden, ’s avonds nodigen we ook u graag uit om met uw kind(eren) het Kerstverhaal te beleven.
Hoe we dat gaan doen en hoe laat u wordt verwacht, leest u binnenkort op de uitnodiging.
*Dank u wel voor het sparen van de potten. We hebben er inmiddels voldoende.

Goede doelen Prentenbijbels voor kinderen van China
Veel kinderen in China vinden wekelijks extra aandacht en liefde op de zondagsschool. Maar op het platteland
zijn prentenbijbels voor de kinderen niet zomaar te krijgen. En ze zijn ook onbetaalbaar voor de arme
dorpsbewoners. In het immense land China groeien hele generaties kinderen op zonder ouders. Die trekken
namelijk naar de stad om te werken. De kinderen moeten zich redden met hulp van hun grootouders. Maar zij
kunnen hun kleinkinderen lang niet altijd de aandacht geven die ze nodig hebben. De kerken in China hebben
oog voor deze kinderen. Zondagsscholen bieden een plek waar deze kinderen extra aandacht en liefde krijgen.
‘De bijbelverhalen geven de kinderen hoop. God houdt van mensen en laat ons niet alleen.” Dat is een
boodschap die juist deze kinderen graag horen. ’Het NBG wil de komende maanden 10.000 prentenbijbels
verspreiden in China. Natuurlijk kunnen die de liefde van ouders niet vervangen. Maar met een prentenbijbel
ervaart een kind iets van de hoop die God ons mensen geeft. Een prentenbijbel voor een kind in China kost €
5,-. Helpt u mee sparen?
Kerstkaarten
Wanneer u, of uw kind(eren) een kerstkaart willen sturen aan de andere kinderen van de klas, dan zien wij dat
graag op de volgende manier: één kaart voor de hele klas. De juf of meester maakt een
soort wensplek, waarop alle kaarten een mooi plekje krijgen. Zijn er dan toch nog kinderen die u een
eigen kaart wil geven? Bezorgt u de kaart dan bij die kinderen thuis. Op deze manier voorkomen we
teleurstelling bij de andere kinderen.

Kerstvakantie
De kerstvakantie begint voor alle groepen op vrijdag 22 december om 12.00 uur. De eerste schooldag na de
kerstvakantie is op maandag 8 januari. We beginnen die dag gewoon om 08.30 uur.

Schakelafspraken.
In december geen afspraak van de maand die centraal staat.

Open lessen
“Ik zou best wel weer klein willen zijn.”, “Wat leren ze leuk” zomaar enkel spontane reacties na afloop van
een open les. Fijn om te horen. We vonden het leuk dat u er was om een kijkje in de klas te nemen.
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KWINK
Leuke lessen sociaal emotionele ontwikkeling, waarin de kinderen praktische tips krijgen om met elkaar en
zichzelf om te gaan. Bij uitstek lessen waarvan de leerstof in het leven van alle dag terugkomt. In de periode
tot aan de kerstvakantie komen onderstaande KWINKen van de week aan de orde.

Les 1
Les 2

Onderbouw
Groei!
Wees aardig voor elkaar!

Middenbouw
Groei!
Wees aardig voor elkaar!

Les 3
Les 4
Les 5
Les 6
Les 7
Les 8
Les 9

Geef de ander de ruimte!
Wat vind jij? Zegt het!
Word je boos? Koel af!
Naar gedrag? Zeg stop!
Vertel wat je voelt!
Leef met de ander mee!
Maak leuke grapjes!

Geef de ander de ruimte!
Geef je eigen mening!
Kook je bijna over? Koel af!
Pestgedrag? Pak het aan!
Vertel wat je voelt!
Leef met de ander mee!
Grapje maken? Bedenk
eerst of het echt leuk is.

Bovenbouw
Groei!
Behandel een ander altijd zoals
je zelf behandeld wilt worden
Geef de ander de ruimte!
Geef je eigen mening!
Oververhit? Cool down!
Pestgedrag? Pak het aan!
Vertel wat je voelt!
Leef mee met de ander!
Lachen doe je samen!

Leuk en goed om thuis nog eens op terug te komen. Bijgevoegde koelkastposter is een goed hulpmiddel
daarbij.
Aanvullende tips voor thuis vindt u in het Kwink magazine op www.kwinkopschool.nl/kwinkmagazine. Meer
weten? Bekijk dan bekijk het introductiefilmpje op www.kwinkopschool.nl.

Juf Gea 25 jaar juf
Op 7 november werd juf Gea in ’t zonnetje gezet. Ze werd getrakteerd op een gezellige foto-puzzeltocht rond
de school en een speciale gymles waarin de beenspieren, nodig voor wielrennen en skiën, extra werden
getraind.
“Bedankt kinderen, ouders, oma en collega’s voor deze verrassing”

Vrijwillige bijdrage
Hartelijk dank voor de ontvangen vrijwillige bijdrage. Nog niet overgemaakt? Het kan nog steeds door € 25,(meer mag ook) over te maken op rekeningnummer NL16RABO014.68.64.549 t.n.v. De Schakel, Veenendaal
en in de omschrijving naam en groep van uw kind(eren).

ANWB-Streetwise
Vrijdag 25 november werden alle kinderen “straat wijs”. Instructeurs van de ANWB verzorgden de
verkeerlessen:
Groep 1 en 2: Toet toet, Groep 3 en 4: Blik en klik, Groep 5 en 6: Hallo auto en Groep 7 en 8: Trapvaardig.
In het bijna echt werd geoefend en was er aandacht voor bijv. het waarom van de gordel, de remweg van een
auto.
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Schoen zetten
Op dinsdag 21 november mochten de kinderen van groep 1 t/m 8 hun schoen zetten op school. De volgende
ochtend vond ieder kind iets lekkers in de schoen! Dat werd gevierd met onze traditionele “Schakelpolonaise!”

Sinterklaas
Sinterklaas kondigde aan dat hij ook dit jaar weer De Schakel hoopt te bezoeken op dinsdag 5 december.
Uiteraard is hij van harte welkom! Op dinsdag 28 november zijn er al Bakpieten op school geweest om samen
met de kinderen van groep 1 t/m 4 pepernoten te bakken. Dat was heel gezellig!
De kinderen van groep 5 t/m 8 helpen Sinterklaas ook dit jaar door surprises te maken. De kinderen van groep
8 hebben hun gemaakte surprise tentoongesteld in de hal en in de computerruimte. Ze zien er prachtig uit.
Wilt u meegenieten? Kom rustig binnen. Uiteraard wel voor 5 december, want dan is het uitpakfestijn.
Studiedag groep 1 t/m 4
Op woensdag 6 december is er een studiedag voor de leerkrachten van
groep 1 t/m 4. De kinderen van deze groepen zijn die woensdagochtend vrij,
kunnen ze even bijkomen van de sint drukte en spelen met hun nieuwe
speelgoed. De juffen kijken o.a. met een adviseur van uitgeverij Malmberg
terug op de eerste periode werken met Kleuterplein, om zo nog meer uit de
methode te kunnen halen.

Staking 12 december?
Op moment van schrijven is de uitkomt van het overleg tussen vakbonden,
P.O. in actie en de minister nog niet bekend. Of en hoe er op 12 december
actie gevoerd gaat worden is dan ook nog niet duidelijk. Mocht er een
protestactie komen dan doen we dat niet uit eigen belang, maar doen we dat
in het belang van goed onderwijs, dus ook voor uw kind. De kenniseconomie
Nederland begint met goed passend basisonderwijs, mogen we daar dan ook
een passend budget voor? De actiebereidheid onder personeel is groot. Mocht het tot een staking komen op
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dinsdag 12 december, dan is de kans groot dat De Schakel die dag gesloten is. Volgende week verwachten
wij u nader te kunnen informeren.

Gevonden voorwerpen.
Waardevolle gevonden voorwerpen worden altijd op het bureau van meester Rob gelegd. Ze kunnen daar
opgehaald worden. Op dit moment zijn er geen voorwerpen binnengebracht.

Plein
Op oudejaarsdag en nieuwjaarsdag houden we het plein dicht vanwege het risico van schade door vuurwerk.
We doen een oproep aan ouders die dicht bij de school wonen. Ziet u jongeren die bij gesloten hek op het
plein zijn, belt u dan de politie onder 0800-8844. Bij gesloten hek is het plein namelijk verboden toegang. Met
de wijkagent is afgesproken dat agenten na melding gaan kijken wat er aan de hand is. Uiteraard kunt u ook
bellen wanneer het hek wel open is en er sprake is van vandalisme.

Bijeenkomst gebedsgroep
Op vrijdag 1 december komt de gebedsgroep bij elkaar om 08.30 uur in de personeelskamer van De Schakel.
Wilt u ook een keer meedoen? U bent van harte welkom. Aanmelden vooraf mag, maar is niet noodzakelijk.
De data voor 2018 zijn onder voorbehoud: 12 januari, 2 februari, 9 maart, 6 april, 18 mei, 8 juni en 6 juli 2018.
Het meenemen van jongere kinderen is mogelijk. Er staat speelgoed ter beschikking. Bent u niet in de
gelegenheid bijeenkomsten bij te wonen, maar wilt u wel gebedspunten indienen? Dat kan! Naast het aquarium
in de hal hangt een “brievenbus” waar u een briefje met gebedspunten in kunt stoppen. Ook de kinderen en
leerkrachten worden regelmatig gevraagd om gebedspunten in te dienen. Meer weten? Contactpersoon:
Sandra Palland. Haar telefoonnummer is: 06-11201484.

Tussen Schoolse Opvang (TSO=overblijf)
Wij hanteren voor het overblijven een systeem van vooraf aanmelden. In de eerste plaats om te weten
hoeveel kinderen we kunnen verwachten, maar ook om te voorkomen dat kinderen ergens anders naar toe
gaan. Minstens zo belangrijk is het afmelden. Om een hoop gezoek te voorkomen en meer tijd aan de
kinderen te kunnen besteden, vraagt de overblijfgroep om kinderen bij verhindering ook af te melden bij de
overblijfkrachten en niet alleen bij de juffen of de school. Dus ook de kinderen waarvan hun broer(tje) of
zus(je) die dag wel overblijft. Dit voorkomt een hoop verwarring en onnodige telefoontjes.
Een kleine wisseling in het overblijfteam: op maandag is Hennie van de Wardt en op donderdag Eef Ditewig
ons team komen versterken.
Aan- en afmeldingen voor de overblijf op:
Maandag:

Dinsdag:

Donderdag:

Vrijdag:

Nellie van de Bovenkamp
Agnes Kornegoor
Jacobine Staal
Hennie van de Wardt
Stephaenie van de Maat
Corry van den Broek
Helma van Roekel
Erica van Egdom
May Emanuel
Eef Ditewig
Lia van Leeuwen

0318-525912
06-12589259
0318-512842
06-31947047
06-15129349
06-41881731
06-22702242 of 0318-541358
0318-301430
06-44195998
06-42897802
0318-512347

De muntenverkoop is op maandagochtend om de week. De volgende
maandagen zijn we vanaf 8.15 tot 8.45 uur aanwezig: 4 en 18 december, na de kerstvakantie op 8 januari. U
kunt gebruik maken van de deur bij de kleuteringang.

Van de MR

In de bijlage vindt u de notulen van de vergadering van 25 oktober 2017. De volgende bijeenkomst van de
Mr is op maandag 15 januari 2018 om 20.00 op De Schakel.
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Lustrum
De 35e verjaardag van de Schakel laten we niet ongemerkt voorbij gaan. Het belooft een heel bijzondere
dag te worden, die we met een voorstelling voor publiek zullen afsluiten (14.30 – 15.15 uur in de gymzaal
aan de Langelaar). We hebben die dag onze tijd hard nodig, vandaar dat eenmalig alle kinderen op school
overblijven en in de eigen groep lunchen. Meer informatie is te lezen in ’t Schakelaartje van januari 2018 en
t.z.t. in e uitnodiging.

Dit Schakelaartje wordt ook op onze website geplaatst.
Meer foto’s zien? Kijk op onze website: www.schakelveenendaal.nl

Het volgende Schakelaartje
zal op of rond
woensdag 10 januari 2018 verschijnen
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