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Beste ouder/ verzorger, bij deze Nieuwsbrief 6.

Start instroomgroep
Gisteren is onze instroomgroep 1C gestart. De 14 leerlingen en juf Denise hebben een
goede start gemaakt; het is nu al gezellig! In de loop van het jaar zal de groep ongeveer
twee maal zo groot worden, want we krijgen er heel veel kleuters bij, waar we natuurlijk
superblij mee zijn!

Verkiezing medezeggenschapsraad
Namens de Medezeggenschapsraad melden wij u dat Brigitta Goedvree, moeder van
Femke, Iris en Lotte en Heidi Boone, moeder van Lotte, door u het meest als kandidaat
voor de medezeggenschapsraad zijn voorgedragen. Beiden hebben inmiddels hun
beneming aanvaard. Heidi en Brigitta, gefeliciteerd met jullie benoeming en dank dat
jullie je in willen zetten voor goed onderwijs aan onze kinderen!

Om alvast in uw agenda te zetten
De data voor de schoolreisjes voor onze onderbouwleerlingen zijn geprikt. Waar we
heen gaan, blijft nog een verrassing. Maar de data kunt u alvast noteren: op dinsdag 2
april gaan de groepen 1 en 2 op reis en op maandag 20 mei gaan de groepen 3 en 4 op
reis.

Operatie Schoenendoos
Tot en met maandag 5 november kunt u uw schoenendoos of tas met cadeautjes voor
kinderen in Servië inleveren op school.

Wijkhelden
Kinderen kunnen een zakcentje verdienen door zwerfafval op te ruimen. Harderwijk is
één van de deelnemende gemeenten die meedoet aan het project Wijkhelden. Dit
project lijkt erg op de (eenmalige) landelijke Opschoondag die jaarlijks in maart plaats
vindt. Voor project Wijkhelden worden buurtbewoners opgeroepen om het jaar door
zwerfvuil op te ruimen.
Via deze link kun je het een en ander vinden over de Wijkhelden
https://www.wijkheldennoordveluwe.nl/over-wijkhelden

Dankdag
Volgende week woensdag 7 november wordt in alle klassen aandacht besteed aan
Dankdag. Maar wat is Dankdag nou eigenlijk? In 2015 werd er op sociale media en in de
Metro aandacht besteed aan een voor velen onbekend geworden fenomeen:
Oplettende twitteraars hebben het al kunnen zien: de hashtag 'dankdag' is woensdag trending
topic op Twitter. Voor enkelen misschien een bekend begrip, maar voor velen een groot mysterie.
Want wat is dankdag eigenlijk?
Dankdag is een dag die wordt gevierd in de protestantse kerk. De oprichting van deze dag stamt
uit 1578, toen er landelijk werd bepaald dat er in tijden van oorlog en rampen massaal gebeden
en gedankt moest worden. Ieder jaar vieren de christenen deze dag op de eerste woensdag in
november. Officieel heet deze dag de Dankdag voor Gewas en Arbeid.
OOGST
De naam zegt het al: protestanten vierden zo de oogst die ze in het afgelopen jaar kregen en het
werk dat ze daarvoor verricht hadden. Inmiddels strekt dit zich uit naar allerlei dankbaarheid.
Vaak doen kerkgangers ook een bezoekje aan de kerk en danken ze voor allerlei dingen die ze in
het afgelopen jaar hebben meegemaakt. Zo ligt de nadruk in de huidige tijd meer op danken voor
de economie, de politiek en het leven in het algemeen.
BEDANKT HÈ
En dat danken, dat is anno 2015 niet alleen meer voorbehouden aan de christenen in ons land.
Hoewel Nederlanders heel goed zijn in klagen, kunnen wij in ons koude kikkerlandje ook heel goed
dankbaar zijn voor dingen.

Guus Kuijer@GuusKuijer
Ik ben dankbaar dat ik nog niet hoef te bingoën. #dankdag
9:53 AM - Nov 4, 2015

Enquête
Mijn naam is Daniëlle Stavorinus. Ik ben vierdejaars PABO studente, twintig jaar en ik
ben momenteel bezig met mijn afstudeerstage. Mijn laatste stage loop ik in groep 3A
bij Lydia Schuiteman. Naast mijn stage voer ik diverse onderzoeken uit. Zo doe ik,
vanuit Christelijke Hogeschool Windesheim, onderzoek naar de oudermotieven: wat
maakt dat u kiest voor CBS De Schakel? Hierbij zoom ik (vooral) in op de invloed van de
levensbeschouwelijke identiteit van de school. De Schakel is een christelijke school.
Mijn onderzoekje gaat over de vraag: in hoeverre heeft de christelijke identiteit van De
Schakel de schoolkeuze van de ouders beïnvloedt?
Om bovengenoemde onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, neem ik een anonieme
enquête afnemen. De enquête bestaat uit 7 vragen en duurt slechts vijf minuten. U
hebt tot a.s. vrijdag 2 november de gelegenheid om deze enquête digitaal (via de
website, zie Actueel nieuws) of op papier in te vullen. Uw kind heeft daarvoor gisteren
een papieren versie van de enquête meegekregen.
De gegevens zullen slechts gebruikt worden voor onderwijsdoeleinden. Ik zal ook een
verslagje over de uitkomst van deze enquête op de website plaatsen.
Alvast bedankt voor uw tijd, het invullen van de enquête en uw medewerking. Mocht u
(nog) vragen hebben, kunt u bij mij terecht (op maandag en dinsdag, Schakel-1) of bij de
directeur Ruud Vogel.

Agenda november
Dag
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Datum Tijdstip
05
08.30-15.15
06
08.30-15.15
06
08.30-15.15
06
18.00-21.00
07
08.30-09.30
08
08.30-09.30
08
18.00-21.00
09
08.30-12.00
12
08.30-15.15

Activiteit
Plaats
Juf Yvonne werkt voor juf Marion
Meester Jouke werkt voor juf Anita
Meester Aart werkt voor meester Michiel
Spreekavond
S1 en S2
Viering Dankdag in de groep
Schoolontbijt
Spreekavond
S1 en S2
Juf Elles vervangt juf Crista
Juf Sharon vervangt juf Simone

Voor
4b
6a
5b/ 6b
ouders 1-8
1-8
1-8
ouders 1-8
1a/ 1a
8b

Di
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Do
Ma
Di
Vr
Di
Wo

13
13
13
14
15/16
19
20
23
27
28

08.30-15.15
15.15
20.00-22.00
19.30-21.30
08.30-15.15
08.30-15.15
11.00-13.30
08.30-12.00
08.30-15.15
08.30-12.30

Juf Jeanine vervangt juf Anita
Nieuwsbrief 7
Ouderraadsvergadering
S1
Medezeggenschapsraad
S1
Meester Ruud afwezig
Meester Ruud vervangt meester Theo
Raad van Toezicht bezoekt De Schakel
Juf Elles vervangt juf Crista
Meester Aart werkt voor meester Michiel
Studiedag, de leerlingen zijn vrij

6a
ouders 1-8
OR
MR
8a
1a/ 2a
5b/ 6b
1-8

Gezang 96
Dankdag heeft zijn wortels in de 80-jarige oorlog. Een tijd waarin op verschillende
plaatsen in de Lage landen verzet kwam tegen de Spaanse vorst en de repressies tegen
de opstandelingen vaak grimmig en wreed waren. Als een stad bevrijd werd of ontkwam
aan een belegering, voelden mensen een grote behoefte om God daarvoor te danken.
Het lied van Luther, dat als gezang 96 in het Liedboek van de kerken is opgenomen werd
daarbij hét dankdaglied. In de bovenbouwgroepen zingen wij dit lied.
Een vaste burcht is onze God,
een wal die 't kwaad zal keren;
zijn sterke arm houdt buiten schot
wie zich niet kan verweren.
De vorst van het kwaad,
de aartsvijand staat
geharnast in 't veld;
in list en in geweld
kan geen hem evenaren.

Met vriendelijke groet, namens de collega’s, Ruud Vogel, directeur

