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Mini-Agenda         
 

 
 

 29 augustus 

 Kyan van den Berg (7 jaar) - groep 4 

 1 september 

 Emma van den Berg (7 jaar) - groep 4 

 2 september 

 Tycho Guldemond (9 jaar) - groep 6 

 3 september 

Week 28  

Maandag 29 aug. Klassenouderavonden groepen 1 t/m 4 

Dinsdag 30 aug. Klassenouderavonden groepen 5 en 7 

Woensdag 31 aug. Klassenouderavonden groepen 6 en 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Donderdag 1 sept.  

Vrijdag 2 sept.  

 

 

week 34 - Interim directeur  

aanwezig op school* 

 

 

week 28  Intern begeleider  

aanwezig op school ** 

                  maandag 29-08 Hele dag             maandag 29-08 Hele dag 

dinsdag 30-08 Hele dag dinsdag 30-08 Middag 

woensdag 31-08 Hele dag woensdag 31-08 Ochtend 

donderdag 01-09 Hele dag donderdag 01-09 Hele dag 

vrijdag 02-09 x vrijdag 02-09 x 

    
*    Bij afwezigheid van de directeur Ronald van Vliet zijn IB Liane Schouten of bouwcoördinator Natalie van der Pluym de eerste 

aanspreekpunten op school. 

**  Bij afwezigheid van IB of bouwcoördinator zijn Harry of Hilda de eerste aanspreekpunten op school. 

mailto:weekbriefdeschakel@ssba.net
http://www.rkbsdeschakel-ssba.nl/


NIEUWS VANUIT HET TEAM 
 

 
Een groot compliment! 
Wij, team van De Schakel, zijn ontzettend blij dat deze weekbrief zo goed gelezen wordt. Op 

de eerste schooldag bleek dat duidelijk! Naar aanleiding van ons schrijven over het op tijd 

komen, stond iedereen maandag ruim op tijd voor de deur en ging het meteen al goed. In de 

groepen bleek ook dat de meeste kinderen door hun ouders geïnformeerd en/of geïnstrueerd 

waren met betrekking tot het op tijd komen. Geweldig! 

Van diverse ouders kwam wel de opmerking dat, als je meer dan 1 kind naar de klas wilt 

brengen tussen 8.20 uur en 8.25 uur, dat wel heel krap is. Hierbij kwam dan ook het verzoek 

om de school om 8.15 uur open te zetten. Wij vinden dit een hele reële vraag en hebben dan 

ook besloten om ’s ochtends de deur om 8.15 uur open te zetten, zodat iedereen 10 

minuten heeft om de kinderen naar de klas te brengen. 

’s Middags houden we 13.05 uur aan. Enerzijds omdat het dan minder druk is, en anderzijds 

voor de overblijfgroep. De overblijfouders gaan altijd iets eerder naar binnen zodat ze goed 

overzicht kunnen houden op hun overblijfkinderen. 

Nogmaals dank voor de medewerking en het meedenken! Het team is trots op jullie! 

 

Niet fietsen op het schoolplein 

Over het algemeen gaat dit goed, hoor! De meeste ouders en kinderen stappen bij het 

betreden van het schoolplein netjes af en lopen verder. In de klassen besteden we er ook 

nog even aandacht aan. Ik heb contact gehad met de Elckerlyc. Zij zouden er eveneens de 

aandacht op vestigen omdat vaak bleek, als ik ouders en kinderen aansprak op het fietsen 

op het schoolplein, dat ze van de Elckerlyc waren. Het gaat uiteindelijk om de veiligheid van 

al onze kinderen. 

 

Klassenouderavonden deze week 

Deze week zijn de informatieavonden van de groepen. 

Maandag 29 augustus: 

 19.30 uur tot 20.30 uur: groepen 1/2 A en 1/2 B 

 20.30 uur tot 21.30 uur: groepen 3 en 4 

Dinsdag 30 augustus: 

 19.30 uur tot 20.30 uur: groep 5 

 20.30 uur tot 21.30 uur: groep 7 

Woensdag 31 augustus: 

 19.30 uur tot 20.30 uur: groep 6 

 20.30 uur tot 21.30 uur: groep 8 

Op de klassenouderavond geven de leerkrachten uitgebreid informatie over het reilen en 

zeilen in de klas, activiteiten in dit schooljaar enz. En u kunt natuurlijk al uw vragen stellen. 

Wij hopen uiteraard op een grote opkomst. 

 

Adressenboekje 

Vandaag krijgen alle leerlingen een adressenboekje 2016-2017 mee. Handig in allerlei 

situaties. Wij hopen dat u er veel gemak van heeft gedurende dit schooljaar. 

Belangrijk: Wijzigingen altijd melden en vooral mailen naar adm.deschakel@ssba.net     

Dan staan de juiste gegevens meteen weer goed in ons systeem. 
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GROEPSNIEUWS 

 
Groep 1/2a 
 
En toen was het zover, de vakantie is voorbij en de school begint weer. Voor een deel 
nieuwe kinderen in de klas die het allemaal best wel spannend vinden. In onze groep heten 
we Jessy, Janelva, Isabella, Jens, Bitap en Jerry van harte welkom. Na een eerste spannende 
dag, ging het de volgende dagen al een stuk makkelijker. Natuurlijk waren we heel blij om 
Daan, Nikita, Noa, Eva, Siemon, David, Fay, Fabian, Lana, Stef, Yuna, Jayda en Kim weer te 
begroeten. Ja, die zijn in één klap de oudsten in de klas en kunnen zodoende de andere 
kinderen tot grote steun zijn. Al met al een gezellige eerste week. A.s. maandag is er een 
informatieavond voor alle ouders. Iedereen is van harte welkom. Om half 8 starten we. 
 
 
Groep 3. 

Altijd spannend zo’n eerste schooldag. Gespannen gezichtjes maar ook hele enthousiaste snuitjes.  

De start in groep 3 is heel goed verlopen. Na een 

kwartiertje konden we eigenlijk meteen al beginnen met 

de leerstof. Knap hoor! 

VLL Thema 1 kern. De school  staat in dit eerste thema 

centraal. Zowel bij lezen als rekenen. De kinderen hebben 

de eerste dag kennis gemaakt met nieuwe materialen. Ze 

leren in deze kern de woorden: ik   maan   roos   vis   sok   

aan   pen   en.  De letters m, r, v, i, s, aa, p, e koppelen we 

los van de woorden. 

Natuurlijk is er ook altijd nog tijd om te spelen. 

De informatieavond van groep 3 is op maandag 29 
augustus en begint om 20.30 uur. 
 
 
 
 
 

 
  



Groep 6 
 

 
 
Zo, de kop is eraf, wat fijn om iedereen weer te zien en met elkaar aan de slag te gaan om er weer 
een goede en gezellige groep van te maken dit schooljaar. 
Hier en daar zijn we al met wat vakken begonnen, maar deze eerste weken besteden we ook veel 
aandacht aan elkaar (opnieuw) leren kennen. Zo ook aan het eind van woensdagochtend,  waarbij er 
veel samengewerkt en geluisterd moest worden in de verschillende teams zodat er een grote 
ballonnentoren gemaakt kon worden die zelf bleef staan. 

     
 
Zoals al te lezen is in deze weekbrief is de informatie avond van groep 6 op de woensdagavond van 
19.30 tot 20.30, op deze avond vertellen wij wat wij doen in groep 6 en zouden de kinderen het erg 
leuk vinden wanneer er op die avond een app wordt gestuurd in de klas… 
 
Groep 7 

Het was fijn om weer aan de slag te gaan met mijn “oude” klas met 

nieuwe stof.  We hebben er een nieuwe leerling bij : Cas Ouwerkerk. We 

gaan natuurlijk ons best doen om hem zo snel mogelijk thuis te laten 

voelen. Wat betreft de koptelefoons,  waar de 

kinderen zelf verantwoordelijk zijn nog het 

volgende. Een aantal zijn kapot gegaan  in het 

vorige jaar en het is de bedoeling dat ze deze zelf 

weer vervangen. Dit mogen overigens ook oortjes 

zijn. Dat zit wat sneller in de klit, maar neemt in de laatjes weer minder ruimte 

in. Koptelefoons kunnen ook op school gekocht worden. Ze zijn dan 2 euro. Dit 

zijn witte en daar kan dan met watervaste stift de naam op worden gezet. 

 

 

 



Groep 5 

En toen was de eerste week al weer voorbij. Een eerst onwennige, maar al gauw gezellige en vooral 

ook warme week. Wat hebben we al veel gedaan. Spelletjes om elkaar (nog beter) te leren kennen, 

ophalen van wat we een beetje vergeten waren, regels met elkaar afgesproken om een veilige en 

goede sfeer te krijgen en nieuwe dingen geleerd. We hebben ook Wessel in de groep opgenomen en 

na een week voelt het of hij er altijd al bij geweest is. 

 

Studievaardigheden: hoofdonderwerp en grote lijnen bepalen van tekst over piraten. 

 

 

 

 



 

 

Na hard (en warm) werken is het goed …………………………… 

 



Groep 1 /2 b 

We zijn weer begonnen! We zijn zelfs begonnen met 2 nieuwe juffen: juf Ellen en juf Liesbeth en ze 

hebben er zin in. Ook zijn er deze week 2 nieuwe kinderen in de klas gekomen: Noa Bouwmeester en 

Filip Pietrzak.. We vinden het gezellig dat ze er bij zijn. 

Deze week zijn we gestart met het thma “thuis” waarin we kennies hebben gemaakt met Raai de 

Kraai. Op de thematafel kunnen spullen worden verzameld die met “thuis” of met “school” te maken 

hebben. Voor het thema hebben we een foto van het huis van uw kind nodig. Het liefst van de 

voorkant. 

Maandag a.s. is er om 19.30 uur de informatieavond van onze groep in onze eigen klas. U bent van 

harte welkom. 

Groep 4 

 
De eerste week voor groep vier zit erop. Wat hebben we al veel 
gedaan en wat weten we nog veel van vorig jaar. Ondanks de 
enorme hitte in de school hebben jullie hard gewerkt. Dat is een 
knappe prestatie. Volgende week zijn de werktemperaturen vast 
weer aangenamer. 
De volgende kinderen hebben a.s. schoolweek klassendienst:  
Suze en Jasper. 
 
 

 
Groep 8 
 
Wat was het een warme eerste week. En wat hebben we al veel gedaan.  
Fijn was dat er ook heel wat buiten gedaan kon worden.  
Deze week zijn we naast taal, spelling en rekenen ook veel bezig geweest met onze groep een nog 
hechtere groep te maken en ook al veel met kamp.  
Spannend! Dat is al weer bijna.  
Vergeten de laatste kinderen niet hun lijst met persoonlijke gegevens in te leveren? 
Die moet echt maandag ingeleverd zijn! 
 
 
  



NIEUWS VAN BUITEN DE SCHOOL 

 
 
 

Jeugdbloemencorso 
 
Nu het nieuwe schooljaar is gestart, zijn de corso werkzaamheden weer opgepakt en is er 
inmiddels een team met enthousiaste ouders gestart! Wij zijn echter nog niet helemaal 
compleet en daarom op zoek naar enthousiaste bouwers, ververs, mensen die kunnen 
knippen en plakken en het heel gezellig vinden ons team te komen versterken! We willen dit 
jaar graag wederom met een mooie kar meedoen met de kinderen van groep drie!  
Vindt u als vader, moeder, oma, opa of andere betrokkene het leuk ons te komen helpen? 
Schroom niet en spreek 1 van ons aan! Jullie zijn van harte welkom!!! 
 
Ook zijn we altijd opzoek naar restjes verf, kwasten, bakjes, rollers en bloemen!!!! Neem mee 
naar school en wij nemen het graag van u aan! 
Bloemen graag in de week van de corso ;).  
 
Hopelijk tot binnenkort!  
 
Viviënne van Berkel, Karin de Jongste, Natasja van Haestregt, Majella Klink Hulstein, Nico 
Straathof, Miranda de Wit, Jolanda Voorham, Martijn de Jeu, Wilfred van Zanten, Sungi 
Verhaar.  

 
 

 

  



‘Beter omgaan met pubers’ in Kaag en Braassem start op 
7 september! 
 
 
 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in Kaag en Braassem de cursus Beter 
omgaan met pubers voor ouders van kinderen van 12-18 jaar. 
 
Pubers kunnen je als geen ander tot wanhoop drijven, de 
vinger op de pijnlijke plek leggen, je slapeloze nachten 
bezorgen en het bloed onder je nagels vandaan halen. Ze 
zijn geweldig! 
De ontwikkeling van hun eigen identiteit is niet alleen voor 
je puber een verwarrende tijd, maar ook voor jou. Pubers 
hebben vaak last van stemmingswisselingen, zijn onzeker, 
vertonen opstandig gedrag, zijn in zichzelf gekeerd en 
egocentrisch. Ze zetten zich af tegen hun ouders. Met vaak 
ruzie en problemen thuis als gevolg. 
Om ouders een steuntje in de rug te bieden in deze soms 
lastige fase organiseert Het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG) de cursus ‘Beter omgaan met pubers’.  
 
In deze leuke cursus krijg je veel informatie over de ontwikkeling van pubers, over luisteren, praten en 
overleggen met een puber maar ook hoe grenzen te stellen. Je leert hoe je een goed contact met je 
puber kunt bevorderen en ruzie kunt voorkomen. Genotmiddelen, seksualiteit en sociale media zijn 
belangrijke items die ook besproken worden.  
Sommige ouders vinden het belangrijk om van te voren voorbereid te zijn op wat mogelijk op je pad 
komt, anderen waarderen vooral de uitwisseling van ervaringen. Voor echtparen is deze cursus echt 
een aanrader omdat je zo samen op één lijn komt. 
 
Is jouw kind een (beginnende) puber, dan is deze cursus iets voor jou! 
  
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van twee uur en start op woensdag 7 september 2016 
(19.30-21.30 uur) in het CJG Kaag en Braassem, Schoolbaan 2b te Roelofarendsveen. 

De cursuskost € 30,- per persoon. (Ouder)paren krijgen 10% korting. Aanmelden via 
www.cjgcursus.nl.  

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen 
Website: www.cjgcursus.nl 
E-mail: info@cjgcursus.nl 
Telefoon:  088 254 23 84 
 @ cjgcursus 

 
 

 

 

 

DE NATUUR IN MET STICHTING GROEN LICHT  

 
Op zoek naar waterdiertjes in de sloot 

Op zondagmiddag 4 september organiseert Stg. Groen Licht van 14.00 tot 15.30 uur een 

excursie voor kinderen vanaf 7 jaar met als thema “Leven in de Sloot”. Ook ouders zijn dan 

welkom. Het leven in het water is volop actief met veel krioelende waterbeestjes. 

http://www.cjgcursus.nl/
http://www.cjgcursus.nl/
mailto:info@cjgcursus.nl
https://www.facebook.com/pages/CJGcursus/211788175601176
https://twitter.com/cjgcursus


De locatie is het Sportpad bij Tennisvereniging Alkemade in Roelofarendsveen. Ieder groepje 

krijgt het benodigde materiaal en een zoekkaart. Aan de hand hiervan kan ontdekt worden om 

welk diertje het gaat. Er zijn ervaren gidsen aanwezig die de deelnemers zullen begeleiden. 

De kosten bedragen 4 Euro per deelnemer. I.v.m. het benodigde materiaal svp vooraf 

inschrijven per e-mail stichtinggroenlicht@hotmail.com of  via 071-3315314. Uiterste 

aanmelddatum is 31 augustus. 

 
Vleermuisexcursie met bat-detector in Nieuwe Wetering  

Vrijdagavond 9 september organiseert Stg. Groen Licht om 19.30 uur een vleermuisexcursie 

voor jong (vanaf 8 jaar) en oud. Het programma begint ’s avonds om half acht met een 

introductie in de kantine van Uit den Boogaard Hoveniers, Achterweg 21 in Nieuwe 

Wetering. IVN-gids Angèle van Wouw vertelt waar vleermuizen leven, wat ze eten en waar 

ze voedsel zoeken. Aansluitend worden er groepjes gevormd en gaan we in de schemering 

naar buiten waar met een speciaal apparaatje -  de bat-detector - de geluiden van een 

vleermuis hoorbaar gemaakt worden. De excursie eindigt rond 21.45 uur bij het startpunt. 

Kosten 5,-- Euro per persoon. Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan tot woensdag 7 

september via stichtinggroenlicht@hotmail.com of telefonisch op 071-3315314.   
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Uitnodiging 
Webinar 

 

Zelfvertrouwen Stimuleren! 
Donderdag 15 september  

van 20.00 tot 21.00 uur 
Voor ouders van kinderen van 2 tot 12 jaar 

 

In dit webinar krijg je volop inspiratie om het zelfvertrouwen 

van je kind(eren) te vergroten! Een webinar vol eyeopeners, 

voorbeelden en veel praktische tips die je direct in de praktijk 

kunt brengen. 

 

Zelfvertrouwen is de basis voor een fijn leven. Hoe meer 

zelfvertrouwen, hoe meer uitdagingen je durft aan te gaan, 

hoe beter je tegenslagen kunt opvangen en hoe makkelijker je 

sociale contacten lopen. Belangrijk dus om opgroeiende 

kinderen zoveel mogelijk van mee te geven! 

 

In de eerste jaren van het leven van een kind wordt een 

belangrijke basis gelegd voor hun zelfbeeld en 

zelfvertrouwen. Juist in deze jaren kunnen we kinderen heel 

veel meegeven om op te groeien tot zelfverzekerde kinderen 

die weten dat ze er mogen zijn. En als ouder kun je hier een 

belangrijke rol in spelen!  

 

En als ouder kan je een hele belangrijke rol spelen bij het 

stimuleren van zelfvertrouwen van je kind! Tischa Neve, bekende 

kinderpsycholoog en opvoedkundige, laat je tijdens dit webinar 

zien hoe en geeft veel praktische tips waar jij als ouder direct mee 

aan de slag kunt gaan.  

Aanmelden: 

Het aantal deelnemers is beperkt. Meld je nu voor de gratis 

Webinar aan via  www.grootenklein.nl/webinar 
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