
‘Droom met me mee’ is het thema van deze
adventstijd. De kinderen maken kennis met Bijbelse
dromen van vrede en geluk, en delen ook hun eigen
dromen met elkaar. Door mee te dromen van een
eerlijke, rechtvaardige wereld kunnen we samen de
wereld mooier maken. Zo wordt kerst een feest voor
iedereen!

N I E U W S B R I E F
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jaargang 40, nr 4

28 november – 2 december 2022
De roeping van Jesaja, Jesaja 6:1-13
De nieuwe koning en de tijd van vrede, Jesaja 11:1-10
Troost voor het volk, Jesaja 40:1-11

5-9 december 2022
Een engel bij Zacharias, Lucas 1:5-25
Een engel bij Maria, Lucas 1:26-38
Maria gaat naar Elisabet, Lucas 1:39-56

12-16 december 2022
Johannes wordt geboren, Lucas 1:57-66
Het lied van Zacharias, Lucas 1:67-80
Uit Betlehem zal iemand komen, Micha 5:1-4a

19-23 december 2022
Jezus wordt geboren, Lucas 2:1-7
Herders in het veld, Lucas 2:8-20
De wijzen uit het Oosten, Matteüs 2:1-12

OUDERGEBEDSGROEP
Dinsdag 13 december 8.30 uur staat  koffie en speelgoed
klaar om als ouders met elkaar te bidden voor de school,
het onderwijs en alle 'schakeltjes'. U bent van harte
welkom!
Contactpersoon van de oudergebedsgroep is Sandra
Palland (06-11201484), voor meer informatie kunt u bij
haar terecht.

BIJBELROOSTER
Droom met me mee

 

Hij komt ...
 

"Droom maar raak,
want ik maak 

een nieuwe vredestijd.
Stel je voor dat een lam

bij de wolven spelen kwam.
Ze liepen in de wei

en een jongen zat erbij."

Je gezicht 
is verlicht,

de hemel lacht je toe.
Stel je voor dat de wens

van Gods liefde in de mens
je mond weer zingen doet

en je weet het: God is goed!

Droom maar raak
In de nacht,

lang verwacht,
ver weg van Betlehem ...
In een stal ligt het kind

en een nieuwe tijd begint.
Eerst droomden wij van Hem

en nu horen wij zijn stem!

KERSTVIERING
Dinsdag 20 december van 18.30- 20.30 uur is onze
Kerstwandeling/ lichtjestocht. Het is de bedoeling om met
uw eigen gezin langs de lichtjes te wandelen. Gedurende de
route wordt het kerstverhaal uitgespeeld. De uitnodiging
voor deze lichtjestocht volgt vrijdag 9 december. We hopen
met elkaar op een mooie, bijzondere beleving van het
verhaal dat we vieren met Kerst: de geboorte van Jezus!



 

AGENDA
december

1    haalbaarheidsonderzoek
2    inloop kleuters
5    Sinterklaasfeest
6    inloop kleuters
6    sponsorloop
20  kerstviering
23  kerstvakantie

                         januari     
9    eerste schooldag 2023
10  inloop kleuters
12  schoolontwikkelingsvergadering
13  inloop kleuters
27  excursie groep 8
      40 jaar De Schakel
31  schoolontwikkelingsvergadering   

 

WELKOM
De komende weken heten we Amina, Valerio, Hope, Habib
en Maks welkom op De Schakel. Na hun vierde verjaardag
starten zij hun schoolloopbaan. We wensen ze heel veel
(leer-)plezier in ons midden.
Een bijzonder welkom ook weer aan juf Esther, haar verlof
zit er weer op. Haar terugkeer betekent wel dat we afscheid
nemen van juf Lonneke.  Ook op deze plaats heel erg
bedankt voor je inzet voor de kinderen, de groep, de school
en je collegialiteit. We hadden je graag op De Schakel
gehouden.

Twee leerlingen uit groep 8 vroegen of wij mee konden doen
aan Missie 538. "Dan kunnen we iets voor Yara doen."
Dat willen we uiteraard. Niet alleen groep 8, maar heel De
Schakel wil lopen voor Yara! 'Lopen' gaan we met een
sponsorloop op dinsdag 6 december (met 13 december
achter de hand als alternatief bij te slecht weer).
 
Dit is onze missie voor het Prinses Máxima Centrum
Radio 538 strijdt tijdens Missie 538 voor de komst van een
speciale clean room waarin afweercellen van kinderen
worden geprogrammeerd om kanker aan te vallen. Daarmee
kan de overlevingskans van kinderen worden vergroot, met
minder schade op de lange termijn.
 

Op de geplaatste advertentie voor een nieuwe
onderwijsassistente hebben we meerdere reacties
binnengekregen. We hopen u snel te kunnen vertellen wie
haar opvolgster is.
Na de kerstvakantie gaan we verder kijken hoe en wie we
kunnen vinden om juf Lenny (groep 3) te vervangen tijdens
haar zwangerschapsverlof. Wordt vervolgd.

 GOEDE DOEL
missie 538

 

 REGEL(s) VAN DE MAAND

Iedereen hoort erbij, we sluiten niemand buiten.

Zeg geen "nee", maar: "Speel je ook met ons mee?"

Voor de midden- en bovenbouw:

Voor de onderbouw:

 SINTERKLAAS

Vol verwachting klopt ons hart, zal de goede
Sint ons ook dit jaar op 5 december met een
bezoek vereren?
Wij zijn er klaar voor! 

# PRAAT MEE
 De conclusies en aanbevelingen zijn inmiddels

besproken  binnen het MT en met de coördinator van
het lunchteam (Helma van Roekel). Een aantal zaken zal
binnenkort ook in de leerlingenraad worden besproken.
De volgende stap is een terugkoppeling aan u als
ouder. Of dat nog voor de kerstvakantie gaat lukken? Ik
doe mijn best.

Uw stem horen we ook graag  in het
haalbaarheidsonderzoek IKC Veenendaal-West. (zie de
oproep in Parro van 23 november). Wilt u erbij zijn
donderdagavond 1 december? Laat het ons weten.
Aanmelden kan per telefoon (0318-511133), e-mail 
 gea.vanveenendaal@schakelveenendaal.nl.

 DE SCHAKEL 40 JAAR
 Augustus 1982 opende De Schakel haar deuren om de

eerste leerlingen te ontvangen. De officiële  opening volgde
op 27 januari 1982. Veertig jaar geleden dus. Het grote
verjaardagsfeest willen we in juni vieren, maar de echte
verjaardag 27 januari laten we  niet helemaal ongemerkt
voorbijgaan. 

https://www.prinsesmaximacentrum.nl/nl/missie-538-voor-het-prinses-maxima-centrum


Wij wensen iedereen alvast
hele gezegende Kerstdagen
en een goede jaarswisseling

 
 

Kent u Veens Welzijn al? Zij wijzen u bijvoorbeeld de a
als u aanvraag wilt doen bij het Jeugdfonds Sport en
Cultuur, hoe het zit met subsidies voor zwemles etc..
Schroom niet, zij helpen u graag!
Als wijkcoach bieden wij ondersteuning bij het zoeken
naar antwoorden op vragen die je bezighouden. Of je
nu een vraag hebt over zorg, gezondheid, wonen,
werken, school, integratie, eenzaamheid, ouder
worden, vrije tijd of het organiseren van een
buurtfeest. Wij zijn er voor je als je mee wilt doen in
de samenleving, maar daarbij ondersteuning nodig
hebt. 
In ons wijkcentrum, Eglantier, Rederijkers 1,
organiseren we samen met vrijwilligers leuke en
interessante activiteiten. Het wijkcentrum is voor alle
inwoners dus wees welkom.
De wijkcoaches/aanspreekpunten voor de wijk West
zijn:
 Lorraine van der Kuij
lorraine.vanderkuij@veens-welzijn.nl
06-22153957
 Erwin Pastoor
erwin.pastoor@veens-welzijn.nl
06 31136316
 Rinie Bergevoet
rinie.bergevoet@veens-welzijn.nl
06 13264871        

VEENS WELZIJN
 

Woensdag 16 november ging groep 7 van de schakel naar het
fablab. We gingen aan de slag met micro:bit. Met de micro:bit
gingen we een spel maken. Het was nog best pittig, omdat we
eerst het spel zelf moesten programmeren. We gingen in
tweetallen aan de slag. Het was een super leuk uitje, we willen dit
zeker nog een keer doen!

Met vriendelijke groet van Kayleigh en Ivy!

VERSLAG 
Fablab groep 7

 

Het eerste nummer van 2023 zal verschijnen op
of rond donderdag 26 januari 2023
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