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Schaatsen
Gemeente Harderwijk biedt alle groepen 4-7 de gelegenheid om een uur te schaatsen op
de Markt. Daar maken wij graag gebruik van. Via Parro stemmen de leerkrachten af
hoe wij naar de Markt gaan en wie begeleidt. Er zijn bij de ijsbaan schaatsen
beschikbaar. Leerlingen mogen zelf ook schaatsen meenemen, maar geen Noren. Het is
verplicht om handschoenen te dragen op de ijsbaan. Wilt u er zorg voor dragen dat uw
kind deze meebrengt?

Een bericht van Brood & Spelen
In het nieuwe jaar schuiven de overblijfgroepen op S1 een lokaal door: de leerlingen van
de groepen 1b en 2a zijn te gast bij de leerlingen van groep 1a (in het lokaal van juf
Crista en Elles) en de leerlingen van de groepen 3a en 4a zijn te gast bij de leerlingen
van groep 2b/ 3b (in het lokaal van juf Elles en Yvonne).
Op S2 gaat stagiair Mauri ons helpen bij de overblijf. Helaas is er geen respons op onze
oproep gekomen. Heel fijn dat je ons kunt helpen, Mauri!
Mirjam van Ree, coördinator Brood & Spelen

De Schakel naar het Kerst Muziekgala
Juf Marieke is in samenwerking met Stichting Méér Muziek in de klas bezig om het
muziekaanbod op de Schakel te verrijken. Stichting Méér Muziek organiseert ook het
jaarlijkse Kerst Muziekgala. Op 18 december gaat groep 6b/ 7b naar het Kerst
Muziekgala in Zwolle.
Morgen worden de 23 leerlingen door ouders naar het station in Harderwijk gebracht.
Samen met enkele leerkrachten reizen ze met gratis treinkaarten. In Zwolle loopt de
groep naar de IJsselhallen, waar ze om half 3 verwacht worden. Na het maken van een
foto, worden de kinderen naar hun plek gebracht waar een VIP zit. De groep zit rondom
deze VIP. Superleuk natuurlijk! In het eerste Schakeltje van het nieuwe jaar ziet u wel
op de foto’s wie deze VIP is!
Om ongeveer 3 uur beginnen de opnames. Er zijn filmpjes gemaakt van kinderen en
artiesten die vertellen waarom muziek belangrijk voor hen is. Ze treden daarna ook
echt op! Wat wij allemaal willen is dat er meer aandacht komt voor muziek op school en
thuis.

Aan het eind is er een optreden van klassen die liedjes hebben ingestuurd en die middag
de grootste schoolband van Nederland gaan vormen. Rond half 7 gaan we weer met de
trein terug.
Op school gaan we als voorbereiding liedjes oefenen, zodat we niet alleen te zien, maar
ook te horen zijn op televisie. Want ja, we komen op de tv! Kijkt u ook? Op 22
december om 21:25 uur wordt het Kerst Muziekgala op NPO 1 uitgezonden.

Om alvast in uw agenda te zetten
De groepen 1 en 2 gaan op 21 april 2020 op schoolreis en de groepen 3 en 4 op 26 mei.

Agenda januari
Dag
Wo

Datum Tijdstip
18/12 11.30-21.00

Activiteit
Kerst Muziekgala

Plaats Voor
Zwolle 6b/ 7b

Do
Do
Do
Vr
Vr
Zo
Ma
Ma
Di
Di
Di
Zo

19/12
19/12
19/12
20/12
20/12
22/12
06
06
07
07
14
26

09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
08.30-12.00
08.30-14.00
22.45-23.45
08.30
09.00-10.00
09.00-10.00
20.00-21.30
19.30-21.00
10.00-11.30

Schaatsen
Schaatsen
Schaatsen
Kerstviering in de groep
Kerstviering in de groep, continurooster
Uitzending Kerst Muziekgala
Start eerste schooldag in 2020
Luizencontrole
Luizencontrole
Ouderraadsvergadering
Medezeggenschapsraadvergadering
Themadienst in de Sefanja gemeente

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

Markt 4a en 4b
Markt 5a, 5b, 6a
Markt 6b/ 7b, 7a
1-4
5-8
6b/ 7b
1-8
1-8
1-8
S1
OR
S1
MR
ouders 1-8, 1-8

