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Agenda:
8 mei Moederdag
11 mei Inloop kleuters
13 mei Inloop kleuters
17 mei School en cultuur groep 7

18-20 mei Kamp groep 8
23 mei Schoolfotograaf

School ontwikkeling vergadering, 15.00 uur
26,27 mei Hemelvaartsvakantie

1 juni Meester- en juffendag
6 juni Tweede Pinksterdag - vrij

22 juni Studiedag, alle kinderen zijn vrij

Bijbelse Geschiedenis
Is er een God die het hoort als mensen bidden? En krijgen ze dan wat ze vragen? We beginnen deze
periode met het verhaal van Hanna uit het Bijbelboek 1 Samuël 1. Als zij hardop bidt in de tempel,
denkt de priester dat ze dronken is. Maar ze stort haar hart uit voor de Heer en wordt verhoord. Hanna
krijgt een zoon, Samuël, die als klein kind de stem van God hoort. Later wordt hij een profeet: hij vertelt
mensen wat God hen te zeggen heeft. Ook zalft hij een koning voor Israël.
Een thema dat in deze verhalen steeds terugkomt, is luisteren. Je kunt horen dat iets gezegd wordt,
maar luister je er dan ook echt naar? Voor kinderen is dat een herkenbaar thema. Elke dag komen er
veel geluiden op hen af: van hun leerkrachten, ouders, vrienden en vriendinnen, maar ook van
influencers en beroemdheden. Nemen de kinderen alles aan wat er gezegd wordt? Hoe kiezen ze waar
ze wel en niet naar moeten luisteren? En is er bij al die geluiden ook nog ruimte voor het geluid van de
verwondering en de hoop? Hopelijk kunnen de verhalen hen ook daarover aan het denken zetten.
Rondom Hemelvaart en Pinksteren worden de verhalen verteld die bij deze feesten horen. In het
pinksterverhaal speelt luisteren en verstaan ook weer een belangrijke rol: de leerlingen van Jezus
worden door iedereen verstaan. Dat is een wonder!
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9-13 mei
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

16-20 mei
Saul wordt een profeet, 1 Samuël 10:2-16
Saul wordt koning, 1 Samuël 10:17-27
Samuël praat met het volk, 1 Samuël 12:1-25

23-25 mei Jezus gaat naar de hemel, Handelingen 1:1-11

30 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

Bidden
Voor Corona kwamen maandelijks enkelijke ouder in school bij elkaar om te bidden. Zorgen en vragen
rondom opvoeding, onderwijs en nog veel meer legden zij in gebed bij God neer. Nu de school weer
‘open’ is, willen we die draad van gebed weer oppakken. Lijkt het u ook fijn om onder het genot van
een kop koffie of thee de handen voor het wel en wee rond de school te vouwen? Neemt u dan contact
op met Sandra Palland  per mail: sandra15_498@hotmail.com of mobiel 0611201484.

Instroom
Deze maand heten we Kay Aveskamp en
Esmae Hengeveld welkom in groep 1/2A.
Beide vieren op 12 mei hun vierde
verjaardag. Later in de maand worden
Fabienne Bruinekreeft (19 mei) en Eline
Jansen (25 mei) 4 jaar. Voor hen is er een
plekje in groep 1/2 B. Welkom bij ons op De
Schakel en heel veel (leer-)plezier!

Personeel
Juf Esther zal vanaf 9 mei tot 24 juni diverse schooltaken buiten de groep uitvoeren, zodat het voor
haar mogelijk is 1,5 m afstand tot anderen te houden. Nog een restje Corona-maatregelen waarmee wij
en zij van doen hebben. Op maandag krijgt groep 1/2B dan les van Juf Els, de overige dagen neemt juf
Martine  voor haar rekening. Een oplossing met vertrouwde gezichten, waar we heel erg blij mee zijn.
Meester Rob gaat in de aanloop naar zijn pensioen al één dag minder werken. Voortaan is hij zowel de
donderdag als de vrijdag afwezig. Juf Gea neemt deze dag directietaken van hem over. Voor haar
betekent dit dat zij op dinsdag en vrijdag buiten de groep werkt aan haar MT-taken. Voor groep 4
betekent dit dat zij op vrijdag niet langer les krijgen van juf Gea, maar van juf Magda. Ook hier een
oplossing met een vertrouwd gezicht, waar we erg blij mee zijn!

Onder dit kopje ook het verdrietige bericht dat oud-directeur Aarnout Aarnout Aarnoutse op 12 april is
overleden. Hij was directeur van het het begin van De Schakel in 1982 tot zijn pensionering in 2003.
We herinneren hem als een lieve, betrokken meester met een groot hart voor het onderwijs en de
kinderen. Het grote plein draagt al jaren zijn naam, zodat hij voor altijd met onze school verbonden is.
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Schoolreis
Het was even spannend, maar met een kleine
prijsverhoging is het toch mogelijk om op schoolreis te
gaan. Voor de groepen 1/2 betekent dit een dagje Land
van Jan Klaassen, voor 3/4 een bezoek aan Julianatoren
en voor 5 t/m 7 een dag Avonturenpark Hellendoorn.
Voor de betaling van het schoolreisgeld van € 27,50 krijgt
u na de meivakantie een Parro via Schoolkassa. U kunt
rechtstreeks met Ideal betalen. Wilt u zorgen dat het geld
vóór 30 mei op onze rekening staat? Wanneer u de
kosten om welke reden dan ook niet kunt betalen, neemt
u dan contact op met Rob Meinster. E.e.a. zal uiteraard
vertrouwelijk worden behandeld.

Verkeersexamen groep 7
Hoera! Alle leerlingen van groep 7 zijn een paar weken geleden geslaagd voor hun verkeersexamen.
Na het theoretisch examen volgde maandag 11 april een fietsronde door Veenendaal in het kader van
het praktisch verkeersexamen. De volgende dag kregen we de uitslag: alle leerlingen zijn geslaagd!
Een mooie prestatie. We zijn trots op jullie!

Afsluiting muziekweek
Muziek + blije gezichten + publiek = muziekfeest
Muziekfeest, want zo mochten we de afsluiting van de muziekweek toch wel noemen. Via Parro zijn al
veel foto’s gedeeld, maar hierbij nog een kleine impressie van wat u heeft gemist.
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Paasviering
We mochten drie Paasvieringen houden. Drie vieringen aangepast aan de leeftijd en niveau van de
kinderen. Drie verschillende vieringen, maar allemaal even mooi en met dezelfde blijde boodschap:
“Hij is opgestaan, Hij leeft!”

Goede doelen
Wat zijn er veel klusjes gedaan voor Oekraïne. De opbrengst is
€810,22. Fantastisch dat we ons zo voor onze naaste in nood mogen en
kunnen inzetten

Kamp groep 8
Van woensdag 18 t/m vrijdag 20 mei gaat groep 8 op kamp. Dit jaar gaat de groep
via een speurtocht op de fiets richting het kamphuis in Lunteren. Juf Liza, juf Katja,
juf Meta en juf Marieke gaan mee als kampleiding.
We zijn blij dat al onze ….ixen, weer gewoon naar De Wildewallix kunnen.
We hopen op mooi weer en drie gezellige, onvergetelijke dagen.

Koningsspelen
Morgen is het zover, ‘ouderwetse’ koningsspelen. Niet dat het nu bol staat van de oud-hollandse
spelen, maar weer als voor Corona met de kleuters op het plein, groep 3/4 op Sportpark De Groene
Velden en 5 t/m 8 op ‘t Panhuis voor eigentijdse, hippe sport- en spelactiviteiten.
We hebben er zin in!
Kleding tip: sportschoenen en kleding waar je makkelijk in kunt bewegen in koninklijk oranje of Schakel
blauw.
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Sportactiviteiten
Ook de sportactiviteiten kunnen weer gehouden worden. Na het
hockeytoernooi en het schoolvoetbal is nu in mei het schoolkorfbal aan
de beurt. Spelenderwijs kunnen de kinderen kennis maken met korfbal.
De kinderen die dit willen hebben zich al in kunnen schrijven.
De eerste week van juni gaat ook de avondvierdaagse weer van start
voor de kinderen van groep 3 t/m 8. De brief met informatie en de aanmeldstrook heeft u intussen via
de mail ontvangen en de kinderen hebben een papieren exemplaar mee gekregen. We wensen de
kinderen veel plezier!
Fijn ook dat er zo veel ouders zijn die één en ander willen organiseren op sportgebied. Zonder die hulp
is het voor de kinderen niet mogelijk om mee te doen!

Schoolfotograaf
Op maandag 23 mei komt schoolfotograaf van den Berg individuele- en
groepsfoto’s maken. Broertjes en zusjes mogen met elkaar op de foto. Na
schooltijd is er de gelegenheid om foto’s te maken met broertjes / zusjes
die niet (meer) op De Schakel zitten. In de week van 9 mei gaan wij zaken
organiseren. U ontvangt daarna een brief met nadere informatie en een
mogelijkheid om u in te schrijven voor de broertjes / zusjes foto.

Tip van de fotograaf: “Als je echt mooi op de foto wilt, kun je het
beste kleurrijke kleding aantrekken en geen zwarte of witte kleding”

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:

➢ We lachen met elkaar en niet om elkaar.

Voor de kinderen in groep 1 en 2 hebben we de afspraken in makkelijker vorm gegoten. Omdat de
afspraak van deze maand eenvoudig genoeg is, is hij deze maand dezelfde als voor de andere
groepen.

Gevonden voorwerpen
Een T-shirt, jasje, beker of bakje zoek? Neem eens een kijkje in de doos achter het
podium. U mag weer binnen komen
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