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Agenda:
April
1
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8
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Open inloop groep 1/2
Techniekles op Het Perron groep 8
Open inloop groep 1/2
Afsluiting kindermuziekweek
Blauwe map mee
Praktisch verkeersexamen groep 7
Schoolontwikkeling Vergadering
Paasviering
Contactmoment blauwe map
Goede Vrijdag (vrij)
Tweede Paasdag (vrij)
Contactmoment blauwe map
Praktisch verkeersexamen groep 7
Eindtoets basisonderwijs groep 8
Koningsspelen
Meivakantie
Juf Katja jarig

Bijbelse Geschiedenis
We leven toe naar het Paasfeest. Het feest van lijden en
sterven, maar bovenal nieuw leven.
Het feest van hoop en verwachting van betere tijden, iets
waar we zeker in deze onzekere tijd reikhalzend naar uit
mogen zien.
De zon komt op en geeft ons licht,
zo brengt de hemel een bericht.
Want na het donker van de nacht
komt altijd weer een nieuwe dag.
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28 maart t/m
1 april

4 t/m 8 april

11 t/m 15 april

18 t/m 22 april

Jezus zegent de kinderen, Marcus 10:13-16
De rijke man, Marcus 10:17-27
Wie is het belangrijkst?, Marcus 10:35-45
Bartimeüs, Marcus 10:46-52
De intocht in Jeruzalem, Marcus 11:1-10
Het verhaal van de oneerlijke oppassers, Marcus 12:1-12
Een vrouw zalft Jezus’ voeten, Marcus 14:1-11
De laatste maaltijd, Marcus 14:12-25
De opstanding, Marcus 16:1-20
Israël wil een koning, 1 Samuël 8:1-22
Saul, de zoon van Kis, 1 Samuël 9:1-16
Saul wordt tot koning gezalfd, 1 Samuël 9:17 – 10:1

Paasviering
Donderdag 14 april vieren wij het paasfeest in de hal van onze school.
De viering wordt per bouw gehouden. Het thema is: ‘Open je ogen’.
Per leerling is één ouder/verzorger van harte welkom om dit
Paasfeest met ons mee te vieren. U ontvangt hiervoor nog een aparte
uitnodiging. Wij hopen op een mooie viering met elkaar, waarbij we
mogen gedenken dat de Here Jezus voor ons is gestorven en weer is
opgestaan uit de dood.

Persoonlijk meester Rob.
Vanaf de zomervakantie ga ik mijn werkzaamheden als directeur van De Schakel beëindigen. Na
44 jaar onderwijs, waarvan 17 jaar als directeur van De Schakel, vind ik het tijd worden voor
andere dingen die ik ook leuk vind. Na de meivakantie ga ik alvast wennen aan wat meer vrije tijd.
Vanaf de week van maandag 9 mei tot aan de zomervakantie werk ik dan nog op maandag,
dinsdag en woensdag. In de week voor de zomervakantie neem ik afscheid van De Schakel.
U zult zich afvragen wie dan de directietaken overneemt. Binnenkort ontvangt u een brief van onze
voorzitter van het college van bestuur van CPOV, Johan van Leeuwen. In deze brief zal hij
uitleggen hoe zaken geregeld gaan worden. Ik hoop op nog een prettige samenwerking met u tot
aan de zomervakantie!

Personeel
Juf Bernice gaat de Schakel ook verlaten. Na ruim 20 jaar op De Schakel als remedial teacher,
intern begeleider en groepsleerkracht is zij toe aan een nieuwe uitdaging. Deze uitdaging heeft ze
gevonden op De Windroos, een school voor speciaal basisonderwijs. Ze gaat hier na de
zomervakantie starten.
Onze interieurverzorgster Ineke is al enkele weken door ziekte afwezig. De school wordt tijdelijk
schoongemaakt door medewerkers van CPOV-facilitair. Helaas hebben ook zij te maken met veel
zieken en een tekort aan mensen, waardoor ook zij soms prioriteiten moeten stellen. De
belangrijkste zaken als toiletten worden dagelijks gereinigd, minder urgente zaken schieten er
soms bij in en worden waar mogelijk en realistisch door de conciërge, het team of kinderen
gedaan.
Een leuk bericht komt van juf Esther en haar man. Zij verwachten deze zomer hun kindje. Door al
dan niet geldende aangepaste Corona Regels rond zwangerschappen is op dit moment nog niet
helemaal duidelijk wanneer juf Esther zwangerschapsverlof krijgt. Kinderen en ouders van groep
1/2b zullen we tijdig informeren hoe een en ander geregeld gaat worden.
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Online les?
Het komt gelukkig steeds minder voor, maar af en toe moet een kind volgens de richtlijnen van de
GGD en het RIVM toch nog 5 dagen in quarantaine. Heeft een kind klachten en voelt het zich ziek,
dan zeggen we: “ziek is ziek”, maar voelt een kind zich verder gezond, dan kan er contact
opgenomen worden met de leerkracht om online lessen mogelijk te maken.

Blauwe mappen
Op vrijdag 8 april nemen de kinderen van de groepen 3 t/m 7 de ‘blauwe map mee, zodat op u
thuis met uw kind kunt bekijken wat hij/zij de afgelopen weken heeft gemaakt en geleerd. Heeft u
na het bekijken concrete vragen of zorgen over het werk of de ontwikkeling van uw kind dan kunt u
middels de brief in de blauwe map bij de juf aangeven. Zij nodigt u dan uit voor een gesprek op
donderdag 24 of dinsdag 19 april.
Het kan ook zijn dat de juf uit zelf uitnodigt voor een gesprek op één van deze dagen.
Wilt u uw kind vrijdag 8 april een stevige, ruime tas meegeven om de map in te vervoeren en deze
maandag weer mee naar school geven. Alvast bedankt en veel kijk- en leesplezier met uw kind.

Muziekweek
Van 1 t/m 10 april is de landelijke Kindermuziekweek. Deze week laten we op de Schakel niet
ongemerkt voorbij gaan. In alle groepen zal er veel gezongen en gemusiceerd worden. Ook gaan
er een aantal groepen naar het Spectrum voor een gastles.
Op vrijdag 8 april sluiten we de muziekweek af met verschillende optredens. En we zijn blij dat we
hier ook weer ouders voor kunnen uitnodigen! Per leerling is er één volwassene welkom om te
komen kijken en luisteren naar alles wat we hebben geoefend. Hieronder vindt u het tijdschema. U
kunt de school binnen komen lopen via de hoofdingang.
09.00 - 09.45 groepen 1 en 2
11.00 - 11.45 groepen 3, 4 en 5
13.00 - 13.45 groepen 6, 7 en 8

Verkeersexamen groep 7
Op dinsdag 29 maart maakten de kinderen hun theoretisch verkeersexamen.
Dit gebeurde digitaal. Ze hebben er hard voor geleerd en proefexamens
gemaakt. Het verbaasde ons dan ook niet dat alle kinderen geslaagd zijn.
Gefeliciteerd!
Veilig Verkeer Nederland verwacht dat deze toppers 20 april op de weg
kunnen laten zien dat zij weten hoe zij zich moeten gedragen in het verkeer.
Alle kinderen die slagen voor beide onderdelen ontvangen een welverdiend
verkeersdiploma.

Koningsspelen
Hoera, ook de Koningsspelen kunnen na twee jaar op vrijdag 22 april weer
gewoon doorgaan. We beginnen de dag allemaal op school met een gezond
ontbijtje, waarna de groepen 5 t/m 8 lopend naar sportpark “‘t Panhuis”
(GVVV en DOVO) vertrekken voor hun sport- en spelactiviteiten tot 14.30 uur.
De groepen 3 en 4 gaan met auto’s naar sportpark “De Groen Velden” (vv
Veenendaal en sv Panter) en de groepen 1/2 sporten en spelen op school
tot 12.15 uur.
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Hoofdluis
Lange tijd hebben we geen meldingen gehad, maar nu een paar keer in korte tijd. Het lijkt ons
daarom goed om de luizencontrole weer op te starten. Dit betekent dat er iedere eerste woensdag
na een schoolvakantie de hoofden van de kinderen door 2 à 3 controle-ouders per groep worden
onderzocht op hoofdluis en neten. Via de leerkracht ontvangt u een Parro om zich als
controleouder aan te melden. De eerste controle vindt plaats op woensdag 10 mei.

Schakelafspraken
Samen met de kinderen hebben wij de Schakelafspraken opgesteld. Om de afspraken levend te
houden, stellen wij elke maand één of twee afspraken centraal. Deze maand is dat de afspraak:
➢ Samen delen, samen spelen.
Wilt u alle afspraken nog eens nalezen? U vindt ze in de Schoolgids. Bovendien hangen ze in de
gang en de hallen én in alle klassen. Dit is ook de afspraak die geldt voor de groepen 1 en 2.
Ook thuis vast een actueel onderwerp.

Schoolreis
De schoolreiscommissie is naarstig op zoek naar leuke betaalbare schoolreisbestemmingen. iets
wat niet meevalt met de huidige brandstofprijzen die door de busmaatschappijen worden
doorberekend.

Excursies
Een kleine terugblik op al die leuke lessen buiten de eigen deur.
- Techniek op Het Perron
Met groep 8 doen wij mee met een pilot
techniek. Dat betekent dat wij een aantal keer op
de vrijdag naar t Perron mogen om daar
prachtige technieklessen te krijgen. Vrijdag 1
april mogen wij weer een keer gaan. De foto's
geven een kleine impressie. Geweldig dat
enthousiasme.

- *Rijksmuseum*
Afgelopen maand zijn de groepen 7 en 8 naar het
Rijksmuseum geweest. Wat was het lang geleden
dat zo'n uitje weer mogelijk was! Na een gezellige
busrit, kwamen we aan in het indrukwekkende
museum. Daar kregen we een 2 uur durende
rondleiding over o.a. het leven van Rembrandt van
Rijn. De tijd vloog voorbij, er was zoveel te zien!
Een absolute aanrader om nog eens in alle rust met
uw zoon/dochter naar toe te gaan!
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- Kasteel Amerongen
De kinderen van groep 4 mochten mevrouw Visbach, dienstbode in het kasteel, helpen in haar
keukens.
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Activiteiten op school
Ook op De schakel zelf gebeurt van alles. Natuurlijk elke dag goed onderwijs, maar ook zo veel
meer. Ook hiervan enkele highlights uit de afgelopen weken.
- gastles Bureau Halt
Begin maart kreeg groep 7 een gastles van Bureau HALT over jeugdcriminaliteit. Zij leerden wat
HALT is, welke vormen van criminaliteit er zijn, luisterden naar waargebeurde verhalen en
bedachten passende straffen bij de verschillende situaties. Na een uur vol informatie. bedankten
we de gastdocent voor de waardevolle les met de hoop haar of haar collega's niet meer tegen te
komen

-

Boom Boris
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Op 16 maart werd Boom Boris op het kleuterplein geplant. Het was een echt boomplantfeest waar
kleine en grote mensen van genoten hebben.

Schoolvoetbal
Beide teams hebben zich goed voorbereid op de
wedstrijden onder leiding van hun trainers.
De eerste wedstrijden zijn inmiddels gespeeld.
trouwe supporters zien dat van beide teams het
spelplezier straalt. Doelpunten en overwinningen
maken het spel extra leuk.

Onze meisjes hebben een nieuw voetbaltenue
met het nieuwe Schakel logo erop.
Deze tenues hebben wij kunnen aanschaffen
dankzij de volgende sponsoren:
Fam. Anbeek (groep 6,8) , Fam. Koning
(groep 7), Fam. van de Pol (groep 7), Fam.
van Ruiswijk (groep 7) en Fam. Vink (groep 7).
Nogmaals heel hartelijk dank namens de
meisjes en Het team van De Schakel.

Plein
Het is weer zomertijd; ‘s avonds blijft het weer langer licht. Het plein is daardoor ook weer langer
open. Een ploeg “pleinouders” zorgt er voor dat het hek ’s avonds zo mogelijk voor het invallen van
de schemer afgesloten wordt. Dankzij deze ouders kunnen buurtkinderen dus genieten van de
speelmogelijkheden op ons plein. Pleinouders, fijn dat jullie dit willen doen!
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