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Agenda:
30 mei - 2 juni Avondvierdaagse

1 juni Meester-juffendag
2 juni School en cultuur -  groep 5
3 juni Inloop kleuters
6 juni Tweede Pinksterdag - vrij
8 juni Inloop kleuters

13.30 uur: Schoolontwikkeling Vergadering
9 juni Techniek op Het Perron - groep 8

19 juni Vaderdag
17 juni School waterpolo toernooi
20 juni Schoolreis
21 juni Plantjes Floralia mee naar school
22 juni Studiedag, alle kinderen zijn vrij
23 juni Jurering plantjes Floralia door medewerkers Groei en Bloei
24 juni Techniek op Het Perron - groep 8
27 juni MR vergadering 19.30 uur

28, 29 juni Afscheid meester Rob - kinderen en ouders
29 juni Rapport mee
30 juni Schoonmaakavond
4 juli Rapportgesprekken op verzoek.

20.00 uur Bijeenkomst pleinouders
5 juli Wenmoment
6 juli Afscheid groep 8
8 juli 12.15 uur Begin zomervakantie

Bijbelse Geschiedenis
Wanneer ben je een held? Ben je een held als je voor niemand bang bent en iedereen kan verslaan?
Of ben je een held als je weet op wie je kunt vertrouwen, en als je trouw blijft aan jezelf? In deze
periode lezen we verhalen over David en koning Saul. David is een held, zo vertellen de verhalen.
Maar dat betekent niet dat hij alleen maar stoer en onaantastbaar is. Hij is het kleinste broertje in een
gezin van acht. Een jongen die mooi harp kan spelen. Hij gaat met een slinger, een soort katapult, de
reus Goliath tegemoet. Hij mag trouwen met de dochter van de koning en wordt door het hele land
toegejuicht. Maar korte tijd later wordt koning Saul zo jaloers, dat David zijn leven niet meer zeker is.
Hij wordt een held op de vlucht. Onderweg zijn er mensen die hem helpen – eigenlijk zijn dat ook
helden en heldinnen. Tegen het eind van de verhalen krijgt David de kans om af te rekenen met de
koning: hij kan hem doden als hij wil. Maar dat doet hij niet. Misschien toont hij daarmee nog wel het
meest aan wat voor held hij is.
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Door de verhalen kunnen de kinderen ook nadenken over zichzelf en de mensen om hen heen. Zijn zij
ook helden? En waarom dan? De verhalen laten zien dat helden niet alleen sterk en succesvol hoeven
te zijn. Ook een held kan kwetsbaar zijn. Als je wilt weten of jij zelf een held bent, zul je eerst moeten
bedenken wat volgens jou een echte held is. Daarna kun je bedenken wat jij kunt doen om zo te leven.
Wij geloven dat ieder kind een held kan zijn, ieder op zijn manier. We hopen dat de verhalen van deze
periode daar iets van laten zien.

31 mei - 4 juni De twaalfde apostel, Handelingen 1:12-26
De heilige Geest komt, Handelingen 2:1-13
De toespraak van Petrus, Handelingen 2:14-40

7 - 10 juni David wordt gezalfd, 1 Samuël 16:1-13
David maakt muziek voor Saul, 1 Samuël 16:14-23
De Heer is mijn herder, Psalm 23

13 -17 juni De reus in het dal, 1 Samuël 17:1-30
David verslaat Goliat, 1 Samuël 17:31-58
Veilig bij de Heer, Psalm 27

20 - 24 juni Saul krijgt een hekel aan David, 1 Samuël 18:16-30
David moet vluchten, 1 Samuël 19:1-10
Het plan van Michal, 1 Samuël 19:11-17

27 juni- 1 juli Het profetenhuis, 1 Samuël 19:18-24
Jonatan helpt David, 1 Samuël 20
David doet of hij gek is, 1 Samuël 21

4 juli - 8 juli David spaart Sauls leven, 1 Samuël 24:1-23
Nabal en Abigaïl, 1 Samuël 25
David wordt koning, 2 Samuël 2:1-7

Pinksterviering
Afgelopen week hebben we in de klassen stilgestaan bij Hemelvaart. Komende week zullen we
stilstaan bij Pinksteren. Dit feest vieren wij dit jaar onder schooltijd, in de eigen klassen.
Wij vieren dit door het luisteren naar het Bijbelverhaal, bekijken van filmpjes en het zingen van liederen,
passend bij Pinksteren. We mogen daardoor stilstaan bij wat God voor ons deed. Met Hemelvaart
staan we stil bij Jezus die naar Zijn Vader in de Hemel ging. Maar Hij liet ons niet alleen. Met
Pinksteren vieren we dat God ons de Heilige Geest stuurde om ons hier en nu te helpen.

Instroom
In juni mogen Manuel Bargeman, Thomas Hatert, Levi van de Pol en Joey
Bouman vier kaarsjes op hun verjaardagstaart uitblazen en hun schoolloopbaan
beginnen. Manuel, Thomas en Joey doen dat in groep 1/2a, Levi in groep 1/2b.
Een fijne, leerzame tijd bij ons op De Schakel.
Omran en Massa wonen sinds kort in Veenendaal. Zij komen binnenkort een
keertje wennen en starten in de week van 27 juni op De Schakel. Omran in
groep 3 en Massa in groep 6. Wij wensen ook hen een veel succes en plezier
op onze school.

Afscheid meester Rob
In de week van 27 juni (de voorlaatste schoolweek) nemen we alvast
afscheid van meester Rob. Nu het weer kan en mag maken we er heuse
feestweek voor hem van met activiteiten op dinsdag 28 juni onder schooltijd
het grote kinderfeest, woensdag 29 juni aan het begin van de avond een
gezinsactiviteit voor ouders en kinderen, donderdag 30 juni is het de beurt
aan de collega-directeuren en vrijdag 1 juli neemt het team afscheid.
Noteert u 28 en 29 juni alvast in uw agenda, binnenkort krijgt u meer
informatie.
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Personeel
Verdriet: We leven intens mee met Ineke Voerman, onze vaste interieurverzorgster, wiens man Ad op
29 april plotseling is overleden. We wensen haar en haar kinderen heel veel troost en kracht toe.

Groepsindeling
Helaas is het plaatje nog niet rond. De sollicitatieprocedure om de open plekken in te vullen loopt.
Zodra we duidelijkheid hebben zal een speciale editie van ‘t Schakelaartje verschijnen.
Nog even geduld dus.

Wenmoment
Het kijkje bij de nieuwe juffen in de volgende groep kan door de feestelijkheden op dinsdag 28 juni niet
doorgaan. Dit wordt doorgeschoven naar dinsdag 5 juli van 13.30 tot 14.15 uur

Studiedag woensdag 22 juni
Deze ‘werkdag zonder kinderen’ is voor ons onmisbaar, want we
evalueren het bijna afgelopen schooljaar en kijken vooruit naar en
doen voorbereidingen voor het komende schooljaar met elkaar.
Alle kinderen van groep 1 t/m 8 zijn deze dag vrij.

Kamp groep 8
Moe, maar voldaan reed groep 8 vrijdag 20 mei net voor de bui
het plein op. Kinderen en juffen kijken terug op 3 onvergetelijke,
geslaagde dagen.

Afscheid van groep 8
Er wordt druk gerepeteerd aan de afscheidsmusical “Het goud van eiland Albatros”. We zijn blij dat we
woensdag 6 juli tijdens de generale repetitie naast groep 7 weer oud-leerlingen en opa’s en oma’s
mogen ontvangen. Het officiële afscheid ‘s avonds kan weer ‘gewoon’ plaatsvinden.

Eindtoets Route 8
Een dik applaus verdient groep 8 nu al. Met een gemiddelde groepsscore
van 207,8 zitten we ruim boven het landelijk gemiddelde van 200. Een dikke
pluim voor de leerlingen, onze juffen en onze school.

CITO
De E-toetsen van CITO (E staat voor einde van het schooljaar) komen
eraan. Van 8 juni tot en met 16 juni zullen er dagelijks toetsen worden afgenomen. Het is fijn als bij de
afname van deze toetsen de groep compleet is en er niet achteraf ingehaald hoeft te worden. Wilt er
rekeningen mee houden bij het maken van afspraken met bijvoorbeeld de orthodontist? Alvast bedankt.
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Rapportgesprekken
Woensdag 29 juni krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. Maandag 4 juli is er de mogelijkheid
om desgewenst met de juf van uw kind te spreken. Is het rapport van uw kind alweer op school terug
zodat het ingevuld kan worden?

School en sport
Wat een leuk en sportief toernooi hebben onze Schakel korfbalteams gespeeld. Geen beker als
beloning, maar wel blije. rode koppies van inspanning en plezier, Als je zo speelt ben je ook zonder
prijs een  kampioen!
in de eerste week van juni lopen veel kinderen van De Schakel mee met de Avondvierdaagse. We
hopen op mooi weer.
Vrijdag 17 juni is het de beurt aan de waterratten uit de groepen 5 t/m 8 om te strijden voor de prijzen
tijdens het schoolwaterpolotoernooi. We zijn benieuwd.
Dit alles kunnen we niet aanbieden zonder hulp van ouders. Alle hulpouders hartelijk dank! Dankzij
jullie inzet kunnen de kinderen van deze sportactiviteiten genieten.

Schoolreisje
Op maandag 20 juni is het zo ver! De groepen 1 t/m 7 gaan op schoolreisje. U heeft intussen alle
benodigde informatie ontvangen. We wensen de kinderen veel plezier in het Land van Jan Klaassen,
Julianatoren of Avonturenpark Hellendoorn!

Fotograaf
Op maandag 23 mei zijn de individuele foto’s en groepsfoto’s gemaakt. Het was heel druk bij het
maken van de foto’s van broertjes en zusjes na schooltijd. Sommige gezinnen moesten daardoor een
poosje wachten. Het uiteindelijke resultaat, een mooie foto, is vast het wachten waard. Nog een paar
weekjes geduld, dan worden de foto’s afgeleverd.

Goede doelen
Heitje voor een karweitje voor Oekraïne.
Wat zijn de kinderen van de Schakel druk geweest met de actie
voor Oekraïne. Er zijn heel veel klusjes gedaan! Dit heeft het
prachtige bedrag opgeleverd van: €810,22 ! Hiervan hebben we
€300 overgemaakt naar de Stichting Bake 4 Ukraine. De
initiatiefnemers van deze Stichting zijn Andriy Vasylenko en zijn
Nederlandse vrouw Arenda. Zij delen dagelijks soep en brood uit
aan mensen die dit heel hard nodig hebben.
Het resterende bedrag van €510.22 is overgemaakt naar de
Stichting Woord en Daad, voor hun actie voor Oekraïne.
Heel erg bedankt voor uw/jouw inzet!!

Bijeenkomst gebedsgroep
Vanaf september wil de gebedsgroep weer iedere eerste vrijdag van de maand bijeen komen.
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Schakelafspraken.
Samen met de kinderen hebben wij de Schakel afspraken opgesteld. Om de afspraken levend te
houden, stellen wij elke maand één of twee afspraken centraal. In juni is dat de afspraak:

➢ Wat op school gebeurt, wordt op school uitgepraat.
Wat thuis gebeurt, wordt thuis uitgepraat.

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. Voor de kinderen in groep 1 en 2 hebben we de afspraken in
makkelijker vorm gegoten. Deze maand bespreken we met de kinderen:

Iedereen hoort erbij!

Plantjes Floralia
Meer dan honderd kinderen hebben in april een plantje besteld in het kader van de Floralia,
georganiseerd door ‘Groei en Bloei’. De afgelopen maand hebben zij dit plantje liefdevol verzorgd. Op
donderdag 23 juni zal een jury van Groei en Bloei bepalen welk plantje het mooiste is. De eigenaar van
het plantje ontvangt een prijsje. In april is aangekondigd dat de plantjes op woensdag 22 april weer
mee naar school genomen moeten worden. De kinderen zijn echter die dag niet op school vanwege de
studiedag. De plantjes kunnen daarom op dinsdag 21 juni weer mee naar school genomen worden;
graag duidelijk voorzien van naam + groep. Een ouder heeft zich gemeld om de plantjes op een leuke
manier tentoon te stellen in onze hal. Zij kan nog wel wat hulp gebruiken. Aanmelden kan via
de.schakel@cpov.nl
We zijn benieuwd hoe de plantjes eruit zien! op vrijdag 24 juni krijgen de kinderen de plantjes weer
mee naar huis.

Gevonden of vergeten voorwerpen
De mand achter het podium zit overvol. Sportbroekjes, sokken, bekers, bakjes, jasjes …..
Sleutels kwijt, neem eens een kijkje. Op dinsdag 7 juni worden alle gevonden kledingstukken uitgestald
in de grote hal. Alle kinderen kunnen dan kijken of zij eigendommen herkennen. Wilt u liever zelf een
kijkje komen nemen, kom dan gerust binnen. Aan het eind van de dag worden overgebleven spullen in
een zak gedaan die in een kledingcontainer voor het goede doel verdwijnt.
Ringen en andere kleine gevonden voorwerpen worden door meester Rob of juf Gea bewaard in de
directiekamer. .
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Vakantierooster 2022-2023
Op verzoek van een aantal ouders plaatsen we hierbij het vakantierooster voor volgend schooljaar. De
MR heeft ingestemd met dit rooster.

Vakantierooster 2022-2023
Herfstvakantie maandag 24 oktober 2022 t/m vrijdag 28 oktober 2022
Kerstvakantie maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie maandag 27 februari 2023 t/m vrijdag 3 maart 2023
Goede Vrijdag + Pasen vrijdag 7 april 2023 t/m maandag 10 april 2023
Meivakantie maandag 24 april 2023 t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaart donderdag 18 mei 2023 t/m vrijdag 19 mei 2023
Pinksteren maandag 29 mei 2023  
Zomervakantie vrijdag 7 juli 2023  ‘s middags t/m vrijdag 18 augustus 2023

Naast deze vakanties zullen er enkele studiedagen plaatsvinden. Voor het inplannen van deze data zijn
wij afhankelijk van externe aanbieders, vandaar dat wij deze data nog niet kunnen melden. We
verwachten deze in het septembernummer te kunnen melden.
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