
 

                                                                          ’t Schakelaartje 
                                 nr.6   maart 2021 
  
               Langelaar 24 
             3905WK Veenendaal                       www.schakelveenendaal.nl 
             Tel: 0318-511133                              e-mail: de.schakel@cpov.nl 

Agenda:  

 
 
 

Het refrein van God (Een lied van hoop) 
Weet jij nog hoe het ooit begon met alles om ons heen? 

Er was geen maan, er was geen zon, geen sterretje dat scheen. 
Maar God zei ‘Licht!’ En het werd licht, de duisternis verdween. 

En met een lach op zijn gezicht zei God: ‘dat is dag één!’ 
 

En God zal bij je zijn. Want God zegt ‘Licht!’ 
En het wordt licht, de duisternis verdwijnt. 

Je krijgt een lach op je gezicht, want God zal bij je zijn. 
 

En als het nou weer donker wordt, je voelt je niet zo fijn; 
Denk dan maar aan dat woord van God, dat klinkt als een refrein. 
Want God zegt ‘Licht!’ En het wordt licht, de duisternis verdwijnt. 

Je krijgt een lach op je gezicht, want God: ‘dat is dag één!’ 
 

En God zal bij je zijn. Want God zegt ‘Licht!’ 
En het wordt licht, de duisternis verdwijnt. 

Je krijgt een lach op je gezicht, want God zal bij je zijn. 
                                                                                                Erik Idema 
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maart 
1 Eerste schooldag na de voorjaarsvakantie 
2 Juf Els jarig 
3 Juf Lenny jarig 

zwaaimoment 
6 Juf Marieke  en conciërge meester Luuk jarig 
8 t/m 19 Groepen 1 t/m 7: Online gesprekken over voortgang en ontwikkeling 
11 Schoolontwikkellingsvergadering 
12 Juf Gerda jarig 
15 t/m 19 Groep 8: Online adviesgesprekken Voortgezet Onderwijs 
17 Grote Rekendag 
27 Juf Winett jarig 
29 Theoretisch verkeersexamen groep 7 
31  Juf Lisanne jarig 
1 april Paasviering 
2 t/m 5 
april 

Paasvakantie 

6  t/m 16 
april 

Gesprekken op verzoek over voortgang en ontwikkeling 



Bijbelse Geschiedenis: 
 
Het is de veertigdagentijd, de periode waarin we toeleven naar het Paasfeest. Dat doen we met                
verhalen over Jezus en de mensen die hij tegenkomt. Het thema dat Kind op Maandag daarbij gekozen                 
heeft is: Het wordt licht. 
Er zijn in het leven heel veel dingen die je niet zeker kunt weten. Ook kinderen herkennen dat. Of je                    
een toets goed gemaakt hebt, of een vakantie leuk wordt, maar ook of je zieke oma of opa weer beter                    
wordt – je weet het niet altijd zeker. Toch zijn er ook dingen die we echt zeker kunnen weten. De bijbel                     
vertelt daarover. En het eerste dat genoemd wordt, is het licht. In het verhaal van de schepping maakt                  
God eerst het licht. En tot de dag van vandaag mogen wij erop vertrouwen, dat het elke dag weer licht                    
zal worden. Nogal logisch, zou je kunnen zeggen. 
Maar toch… Als er iets heel ergs gebeurt, kun je het gevoel hebben dat het donker is. Dan twijfel je                    
misschien of het ooit weer licht wordt in je leven. Met Pasen vieren we dat dat toch altijd gebeurt, zelfs                    
over de grenzen van de dood heen. Het kan nooit zo donker zijn dat het niet meer licht wordt. 
In de verhalen van deze periode horen we hoe Jezus licht brengt voor mensen die hij tegenkomt. Maar                  
we horen ook hoe het donker wordt voor hemzelf, als hij gearresteerd wordt en later zelfs gekruisigd.                 
Als Jezus sterft, wordt het helemaal donker in het land. Maar op de paasmorgen horen we toch hoe het                   
licht uiteindelijk overwint. 
Een goede veertigdagentijd gewenst, en alvast een mooi paasfeest! 
 
 

 

 
Welkom 
Na haar vierde verjaardag in maart begint Isabel haar schoolcarrière in groep 1/2a. 
Maud, Rosalie en Bas doen dat in groep 1/2b. Rabah woont sinds kort in de buurt van onze school. Na                    
de voorjaarsvakantie begint hij op De Schakel in groep 1/2b. 
Gezellig dat jullie erbij komen en een hele fijne tijd bij ons op De Schakel. 

 
 
Maandag 15 februari. 
Code rood vanwege ijzel en gladheid. Aan het begin van de avond van zondag 14 februari kwamen er                  
CPOV breed berichten binnen van scholen die besloten maandag 15 februari gesloten te blijven. De               
vraag was wat te doen. Er is uitgebreid overleg geweest tussen CPOV bestuurder Johan van Leeuwen                
en CPOV directeuren. Besloten is per school te inventariseren hoeveel leerkrachten niet op hun              
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1 t/m 5 maart 

 De jongen uit Naïn, Lucas 7:11-17 
 De vrouw die Jezus zalfde, Lucas 7:36-50 
 De zaaier, Lucas 8:4-15 

8 t/m 12 maart 
 Het dochtertje van Jaïrus, Lucas 8:40-56 
 Vijf broden en twee vissen, Lucas 9:10-17 
 Petrus weet wie Jezus is, Lucas 9:18-27 

15 t/m 19 maart 
 De verheerlijking op de berg, Lucas 9:28-36 
 De barmhartige Samaritaan, Lucas 10:25-37 
 Maria en Marta, Lucas 10:38-42 

22 t/m 26 maart 
 De Farizeeër en de tollenaar, Lucas 18:9-14 
 Intocht in Jeruzalem, Lucas 19:28-48 
 De laatste maaltijd, Lucas 22:1-23 

29 maart t/m  
1 april 

 Jezus wordt gekruisigd, Lucas 23 
 Het graf is leeg, Lucas 24:1-12 
 De Emmaüsgangers, Lucas 24:13-35 



werkplek zouden kunnen komen en dan per school te bezien of er voldoende leerkrachten aanwezig               
zouden zijn om de school open te stellen. Voor De Schakel betekende dit dat 5 leerkrachten aangaven                 
niet te kunnen komen. Met 3 leerkrachten en een paar andere collega’s 8 klassen opvangen is niet te                  
doen. Om leerkrachten aan te zeggen toch te moeten komen en zodoende in gevaar te brengen,                
vonden wij ook geen optie. Op basis daarvan is besloten dat er geen andere keuze was de school                  
gesloten te houden in de hoop om 12.00 uur alsnog te kunnen starten.  
Met veel schroom is daarna later op de avond een Parro naar ouders verstuurd, wetend dat hierdoor                 
een aantal ouders in de problemen komt. Wij vonden dit heel vervelend en begrijpen ook de boze                 
reactie van enkele ouders.  
Wij willen ook leren van de situatie. Bij code rood is er sprake van een uitzonderlijke situatie. Stel dat er                    
in het vervolg weer sprake is van een code rood, om welke situatie dan ook. Hoe gaan we hier mee                    
om? Eén ding is in ieder geval al duidelijk: mocht er gesproken worden over een code rood, dan                  
ontvangen ouders in een vroeg stadium een bericht dat de mogelijkheid bestaat dat er geen school is,                 
met hierbij de oproep Parro in de gaten te houden. Ouders kunnen dan vroegtijdig een oplossing                
zoeken. Hiermee hopen we te voorkomen dat ouders later op de avond nog onaangenaam verrast               
worden.  
In het volgende CPOV directeuren overleg zal dit onderwerp ter sprake komen. Er zal een protocol                
opgesteld worden hoe te handelen, zodat we een volgende keer voorbereid zijn. Dit protocol zal               
opgenomen worden in onze schoolgids.  
uiteraard hopen we dat een schoolsluiting, om welke reden dan ook, in            
het vervolg niet meer nodig zal zijn.  
 
 
 
 
De vlag uit voor De Schakel! 
In de komende tijd krijgt onze school op enkele punten een           
opknapbeurt. De verschoten rode boeiboorden krijgen een nieuw        
kleurtje, de ingangen krijgen een nieuwe ‘look’ . Ook wordt er bekeken            
hoe we de lelijke golfplaten op het dak een mooier aanzien kunnen            
geven. Als team willen we deze gelegenheid aangrijpen om onze          
gangen en hal wat leuker aan te kleden. Graag willen wij laten zien wat              
een mooie en vooral goede school De Schakel is. Op dit moment            
maken we plannen van wat er in deze tijd met beperkingen mogelijk is.             
Om te beginnen hebben we onze Schakelvlag al uitgehangen. We          
houden u op de hoogte! 
 
 
 
 
Rapportgesprekken  
We hadden graag gezegd: ‘De tweede ronde van de rapportgesprekken in de nieuwe vorm van               
driehoeksgesprekken, die ouder, kind en leerkracht met elkaar gevoerd hebben, is achter de rug.              
Wederom waren kinderen, ouders en leerkrachten enthousiast.’ 
Helaas moeten we weer terugvallen op die andere nieuwe manier van online gesprekken. De              
leerkrachten zullen na de vakantie de uitnodiging per mail of Parro versturen. 
Hierbij nogmaals het overzicht zoals dat stond in het vorige Schakelaartje, zodat u alle belangrijke data                
op een rijtje heeft. 

○ toetsen Cito- start week maandag 8 maart 2021 
○ gesprekken over voortgang en ontwikkeling,  week 8 maart 

en 15 maart met alle ouders 
○ rapporten  mee op woensdag 31 maart 
○ geen blauwe map mee op 9 april, geen contactmoment 

n.a.v. de blauwe map. 
○ gesprekken op verzoek in de periode 6 t/m 16 april 2021 
○ groepsbesprekingen donderdag 8 april en dinsdag 13 april  
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Adviesgesprekken groep 8 
In de week van 15 t/m 19 maart zullen ook de adviesgesprekken met betrekking tot het inschrijven van 
de leerlingen van groep 8 op het voortgezet onderwijs gevoerd worden. Juf Liza en juf Katja zullen 
online met ouders en kinderen om tafel gaan. Leerlingen moeten voor 26 maart door ons zijn 
ingeschreven op de school van hun keuze. Dit is ruim voor de Eindtoets Basisonderwijs, die op dinsdag 
11 mei wordt afgenomen. Op basis van de uitslag van deze eindtoets kunnen inschrijvingen alleen naar 
boven toe worden bijgesteld. 
 
 
Theoretisch verkeersexamen groep 7 
Maandag 29 maart is het voor veel kinderen uit groep 7 een spannende dag. Zij hebben dan hun                  
eerste theorie examen. Nog niet geschikt voor het behalen van een rijbewijs, maar wel een bewijs van                 
hun onmisbare verkeerskennis om veilige verkeersdeelnemers te zijn. Succes allemaal. 
Naast het theorie examen wordt in Veenendaal ook het praktijk examen afgenomen. In hoeverre dat               
ook dit jaar zal gebeuren, is nog niet bekend. 
 

 
Paasviering 
Donderdag 1 april zullen we het Paasfeest vieren.  
We hadden graag onder schooltijd met alle groepen samen in de grote hal             
een viering gehouden, maar dat kan helaas niet doorgaan. We vieren het            
feest nu onder schooltijd in de eigen groepen Het belooft een kleurrijk feest             
te worden! 
Na de voorjaarsvakantie starten we met het oefenen van de liedjes en de             
creatieve voorbereidingen.  
We kijken uit naar een fijn feest met elkaar. 
 

 
School en sport 
Vanuit School en Sport krijgen de groep 5 t/m 7 in november en maart 3 weken een sportles verzorgd                   
door een plaatselijke sportvereniging. In november hebben de kinderen 3 weken met veel plezier              
tennisles van juf Sandra gehad. 
Op dit moment is nog niet bekend of deze sportlessen nu gegeven gaan en worden in maart. 
We duimen dat dit sportfeestje net als de reguliere gymlessen gewoon door kan gaan. 
 
 
 
Week van de Lentekriebels 
In de week 15 t/m 19 maart is het “De week van de             
Lentekriebels”. In alle groepen zal er meer of mindere mate          
aandacht besteed worden aan seksuele ontwikkeling en relaties.        
De inhoud en wijze waarop zaken aan de orde komen zijn           
passend bij leeftijd en eigen ontwikkelingsfase van het kind en          
onze identiteit. We hopen mede door deze lessen kinderen iets          
mee te geven waardoor zij met respect voor anderen en andere           
meningen, kunnen staan voor zichzelf en hun eigen mening. 
 
 
Goede doelen 
In het vorige Schakelaartje heeft u kunnen lezen dat groep 3 en groep 7 samen kerstbakjes hadden                 
gemaakt. Het geld dat ze hiermee opgehaald hadden was toen nog niet volledig binnen. Door de                
school sluiting van de afgelopen weken is dit nog steeds niet allemaal binnen en zijn er nog geen                  
nieuwe acties gestart. We hopen hiermee natuurlijk zo snel mogelijk weer verder te kunnen gaan. 
Mocht u een kind hebben in groep 3 of 7 en u hebt nog geld thuis van de kerstbakjes, wilt u dit dan aan                        
uw kind mee naar school geven? Dan kunnen we het opgehaalde bedrag compleet maken. 
Alvast bedankt voor de moeite!  
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De Grote Rekendag afgelast 

Op de ochtend van woensdag 25 maart 2020 17 maart 2021           
staat alles in het teken van rekenen, maar dan wel anders           
dan anders. Geen rekenboeken en rijtjes sommen, maar we         
gaan op reken verkenning in en rond ‘Pakhuis’ De Schakel.          
Hoe kan dat? Hoe zit dat? Hoe doe je dat? Verrassing,           
verbazing en zelf ontdekkingen doen. Zo rekenen dat je         
(bijna) niet doorhebt dat je aan het rekenen bent.         
Nieuwsgierig geworden? Laat u verrassen bij de aftrap om         
8.30 uur en tussen 12.00 uur (voor groep 5 t/m 8 vanaf 12.15             
uur) en 12.30 uur rondleiden door uw kind(eren) om te zien           
wat er gedaan en geleerd is. 

U begrijpt het al, gezien alle maatregelen is het ook dit jaar niet mogelijk deze feestelijke ochtend te                  
houden. 
 
 
Schakelafspraken. 
Samen met de kinderen hebben wij de Schakelafspraken opgesteld. De afspraak die we deze maand               
centraal stellen is voor de groepen 3 t/m 8: 
➢ We behandelen een ander zoals we zelf ook behandeld willen worden. 
 
En voor groep 1 en 2: 
➢ Geef elkaar complimentjes en wees aardig. Dat vinden we allemaal fijn!  
Naast de schakelafspraken zijn er de KWINKEN van de week uit onze methode Kwink voor sociaal                
emotionele ontwikkeling. 
 
 
Kwink kinderopvang: 
Zoals bekend verzorgt Kwink de voor- naschoolse opvang in ons eigen gebouw.  
Voor vragen kunt u direct contact opnemen met het centraal bureau van KWINK, telefoonnummer              
0318-518036, of per mail info@kwink.nl. U kunt ook eens een kijkje nemen op de website,               
www.kwink.nl.  
 
 
Versterking van lunchteam gezocht 
Wat doet het lunchteam? 
Het lunchteam houdt lunchpauze met de kinderen. De lunchpauze voor de kinderen bestaat uit twee               
delen: 15 minuten eten en 15 minuten (buiten) spelen. De medewerker van het lunchteam eet met een                 
groep kinderen en houdt met 2 andere medewerkers samen toezicht tijdens het spelen van de drie                
groepen. Er zijn twee van deze lunchpauzes. De eerste lunchpauze is van 11.45 tot 12.15 uur voor de                  
middenbouwgroepen, de tweede van 12.20 tot 12.50 uur voor de bovenbouw.  

De werktijd is dus van ongeveer 11.30 tot 13.00 uur. De inzet wordt vergoed: een lekker bakje koffie én                   
een leuke vrijwilligersvergoeding van € 10,- per lunchpauze.  
Het lunchteam is dringend op zoek naar versterking voor de maandag, maar ook voor andere dagen.                
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Helma van Roekel 06-22702242 
 
 
Dit Schakelaartje wordt ook op onze website geplaatst. Kijk op www.schakelveenendaal. 
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