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NIEUWS

Volgende week maandag tot en met donderdag
Is er ‘gewoon’ school....

Volgende week vrijdag 24 februari 2023
Begint de voorjaarsvakantie...dus die vrijdag zijn de leerlingen al VRIJ!

Inloopmiddag ouders
Volgende week dinsdagmiddag 23 februari 2023 is vanaf 14.30 uur weer een Inloopmiddag voor de

ouders/verzorgers. Hartelijk welkom!

Voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie is dus van vrijdag 24 februari tot en met vrijdag 3 maart 2023.

Bezoek Rijksmuseum

Rijksmuseum door Esmee groep 7

Drie dingen die we leuk vonden
1. We kregen goede uitleg.
2. We konden de kunstwerken goed zien.
3. We vonden de nachtwacht geweldig.

Wij vonden het leuk om het Rijksmuseum te bezoeken.
De hele klas vond het waanzinnig. Uit het museum konden.
We vonden het erg interessant.
Ze niet stoppen met praten over de nachtwacht.
We vonden het prachtig. De leiders deden goed hun best om ons te informeren.



Rijksmuseum  door Nilla groep 7

2/2/23.    Zijn groep 6,7 en 8 naar het rijksmuseum geweest.
Iedere klas werd in groepjes verdeeld met een begeleider/begeleiders.
In de ochtend om 09:00 waren ze naar de bushalte gelopen alleen, de bus stond in de fille. Na 10 tot
15 minuten kwam de bus gelukkig aan en dat was het begin van het uitje naar het rijksmuseum.
Eenmaal aangekomen in Amsterdam waren we naar het rijksmuseum gelopen. Het museumplein daar
stond het rijksmuseum. Eenmaal binnen kregen elke groepen een begeleider van het museum. De
begeleider vertelde veel over verschillende kunstwerken van verschillende kunstenaars.
We kwamen langs een poppenhuis. De begeleider vertelde dat alle rijken mensen een poppenhuis in
het huis hadden. Hij vertelde ook dat mensen het heel gewoon vonden om over hun behoefte te
praten. Het was normaal in die tijd. natuurlijk moest iedereen even lachen, want nu schaamt iedereen
zich er een beetje voor. We kwamen nog meer schilderijen tegen van verschillende schilders.
Natuurlijk kregen we ook nog wat geschiedenis te horen, want daar hoort het oude museum ook bij.
Een paar schilderijen later kwamen we uiteindelijk bij de Nachtwacht.
Er was op dat moment een onderzoek bezig met het schilderij.
Om het schilderij was er een heel groot glas. De begeleider vertelde veel over het schilderij. Hij
vertelde een paar dingen zoals: Wanneer het werd geschilderd en nog meer weetjes. Zo vertelde hij
ook dat er stukken van het schilderij af zijn geknipt, omdat het niet pasten.
Rembrandt schilderde anders dan meeste kunstenaars.
Rembrandt was erg bezig met het licht en in die tijd was het beter  om keurig naast elkaar te staan,
want dat is leuker als er een schilderij van werd geschilderd. En toch is de nachtwacht in actie



geschilderd. Rembrandt heeft jammer genoeg nooit iets van zijn geld gezien, want zijn schilderijen
werden pas nadat hij overleden was bewondert.

We kregen een paar dagen ervoor een begrijpend lezen tekst. Niet alles wat we hebben gehoord van
de begeleider stond in de tekst, want hij vertelde nog meer. Ik weet nu best wat over rembrandt, dus
hier wat feiten over hem.

Rembrandt is 15/7/1606 geboren.
In 1634 trouwde hij met Saskia van Uylenburgh.
Saskia kreeg 4 kinderen helaas zijn er drie van overleden. De enige die het overleeft had was Titus.
Saskia zelf overleedt in 1642.
Rembrandt heeft zelf 300 schilderijen geschilderd.
Hij stierf zelf helaas arm in 1669 hij is 63 jaar geworden.

Dit was mijn verslag over het museum uitje.
Ik vond het super leuk en interessant.

Terugblik Ontruimingsoefening afgelopen donderdag
Gisteren, donderdag, heeft er (weer) een Ontruimingsoefening plaatsgevonden op de Schakel. Dit

keer was de dag wel bekend, maar het tijdstip niet....Een en ander is goed verlopen, fijn!

De kinderen deden het heel goed. Voor de kleuters een hele uitdaging om het touw goed vast te

houden en dan ook nog snel de school te verlaten. Maar ze deden het heel knap! Als leerkrachten

hebben we nog wat puntjes op de i gezet na schooltijd, zodat het de volgende keer nog soepeler zal

verlopen. De volgende keer zal niemand weten op welke dag het is, zodat we ook daar op voorbereid

zullen zijn.

Ouder-Thema-Avond dinsdag 21 maart 2023
Noteer alvast in uw agenda: dinsdagavond 21 maart 2023. Voorlopige onderwerpen: Schoolplan

2019-2023, Zorgteam de Schakel, voortgang Onderwijs Kindcentrum en herstructurering Schoolplein.

Rapporten
Volgende week donderdag 23 februari krijgen de leerlingen hun eerste rapport van dit schooljaar

2022-2023 mee. Ongetwijfeld bent u heel benieuwd....

Op tijd op school
Zoals u weet moeten wij als school voldoen aan de wettelijke onderwijstijd. En die gaat in om 8.30 uur;

immers, dan begint de school. Het is echter een feit dat nog te veel leerlingen te laat op school komen.



Los van het feit dat de betreffende kinderen te weinig onderwijstijd ontvangen, geeft dit ook hinder

voor de klas.

Als Schakel zijn we er vrij strak in: de eerste bel gaat om 8.25 uur en vanaf dat moment gaan de

groepen, om de beurt, naar binnen. Wanneer de tweede bel gaat (8.30 uur) zitten alle leerlingen in de

klas.

Natuurlijk kan er altijd iets zijn, waardoor u te laat bent, maar wanneer dit systematisch is, gaan we

met u in gesprek.

Hopelijk is het niet nodig....en dat verwacht ik ook....

Leerlingenraad
Volgende week maandag 20 februari komt onze Leerlingenraad weer in vergadering bijeen. Het

onderwerp is dan ‘schoolorkest de Schakel’.

Schakel-agenda tot en met de voorjaarsvakantie

20 februari Open ochtend

23 februari Rapporten mee naar huis

Vrije inloopmiddag ouders

24 februari school dicht Alle leerlingen VRIJ

27 feb - 3 maart Voorjaarsvakantie

Open Ochtend volgende week maandag 20 februari 2023





SCHOOLPLEIN

Update van de schoolplein werkgroep
Er komt vanaf volgende week een speciale nieuwsbrief in Social Schools om iedereen op de hoogte te

houden van de ontwikkelingen van het schoolplein.

Voor nu is het alvast goed om te melden dat we onlangs bericht hebben ontvangen dat we de

beoogde subsidie van de Provincie Utrecht niet zullen ontvangen. Het potje voor 2023 is leeg.

Wachten op 2024 vinden we te lang duren. Daarom het plan om alvast met het geld van de Schakel

Mee actie en het budget van school aan de slag te gaan. Start werkzaamheden verwachten we net

voor of in de zomervakantie van 2023.

Meer informatie volgende week in de speciale schoolplein nieuwsbrief en er volgt een ouderavond.

PERSONEEL

Nieuwe juf
Met ingang van het nieuwe schooljaar 2023-2024 komt Femke Geers bij de Schakel werken. Femke

volgt reeds de PABO (nu tweedejaars), en gaat volgend schooljaar een zogenaamd ‘duaal traject’ in,

dat wil zeggen 2 dagen studeren en 3 dagen werken. Hiervoor gaat zij als leerkracht-in-opleiding bij de

Schakel aan de slag.

Welkom Femke! Hieronder stelt Femke zich aan u/jou voor.

Hallo allemaal! Via deze weg wil ik me alvast even voorstellen. Mijn naam is Femke Geers, ik ben 19

jaar en woon in Loenen aan de Vecht. Ik zit momenteel in mijn tweede leerjaar van de pabo.

Misschien kent u mij al. In het schooljaar 2021-2022 heb ik een aantal weken stage gelopen op de

Schakel in verschillende groepen. Aan het eind van dit schooljaar stap ik over naar de duale route en

zit dat in mijn derde leerjaar. Vanaf volgend schooljaar hoop ik dan als leerkracht les te gaan geven op

de Schakel. Hierbij zal ik 2/3 dagen voor de klas staan. Ik kijk er erg naar uit, tot dan!



Tenslotte
Allen hartelijk gegroet vanuit de Pijlstaartlaan!

Mvg, mede namens het team, Marius-Jan Breugem, directeur.


