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Druk met geluk
Vandaag krijgt u via uw (oudste) kind een flyer over de theatervoorstelling ‘Druk met
Geluk’ waar u van harte voor bent uitgenodigd!
Volgende week gaan we in de klas nadenken over geluk en hoe je er voor kan zorgen dat
je gelukkig wordt. De spreuk op de afbeelding wijst daarvoor een weg.

Vrijdag komt Jaap Vogelaar, voorganger in de Sefanjagemeente naar school om met de
kinderen na te denken over geluk en de wijze waarop we dit thema in de schooldienst van
zondag 26 januari voor het voetlicht brengen.
Volgende week gaan we bij de dagopeningen door op dit thema aan de hand van Bijbel- en
spiegelverhalen over geluk.
Er is tijdens de bijeenkomst oppas voor de kleintjes. De kinderen mogen bij hun
ouders/ verzorgers gaan zitten; als er een interactief moment is, worden ze uitgenodigd
om naar voren te komen. Na de bijeenkomst is er koffie en koek en is er tijd voor
ontmoeting. We hopen u te ontmoeten!

CBS de Schakel ontmoet Koningin Máxima
Op 18 december was groep 6b/7b uitgenodigd voor de opnames van het
televisieprogramma Het Kerst Muziekgala 2019 in Zwolle. En zij zaten vlak achter wel
heel bijzondere eregast: Koningin Máxima.
Op woensdag 18 december reisden 23 leerlingen van CBS de Schakel af met de trein
naar de IJsselhallen in Zwolle. Zij waren speciaal geselecteerd om Het Kerst Muziekgala
2019 bij te wonen, een muzikale televisieshow van Stichting Méér Muziek in de Klas en
AVROTROS. Eenmaal in de zaal zagen zij dat twee rijen voor hen wel een hele
belangrijke eregast zouden komen te zitten: Hare Majesteit Koningin Máxima.
Koningin Máxima is erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas. Deze stichting is
opgezet met als doel: structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in
Nederland. Ook CBS de Schakel wil dat er meer aandacht komt voor muziek op. Samen
met 3000 andere kinderen en leerkrachten waren zij uitgenodigd om gratis bij het gala
aanwezig te zijn. Toen het gala begon en iedereen zat, kwam de Koningin binnen in een
prachtige galajurk. Eén van de kinderen verzuchtte: ‘Ze is in het echt nog mooier’.

Tijdens Het Kerst Muziekgala 2019 traden artiesten op met jonge talenten. Zo gaven
Eurovisie Songfestivalwinnaar Duncan Laurence, Gerard Joling en Wibi Soerjadi een
optreden. Aan het eind van het gala was er een optreden van klassen die mee hadden
gedaan aan de Lang Leve de Muziek Show op NPO Zapp. Zij vormden de Grootste
Schoolband van Nederland, bestaande uit 305 kinderen, en sloten het gala af met een
speciaal voor hen gecomponeerd kerstnummer. De kinderen hebben enorm genoten! Op
22 december werd het Kerst Muziekgala op NPO 1 uitgezonden. Het gala terugzien? Kijk
op NPOstart.nl!

Open dag
Op dinsdag 4 februari zijn belangstellenden welkom op Schakel 1 als zij zich oriënteren
op een school voor hun kind.
We waarderen het erg als u kennissen, buren en familieleden die in de buurt van de
school wonen en jonge kinderen hebben, attendeert op de open dag. We zijn ten
opzichte van vorig jaar gegroeid in leerlingenaantal en dat is fijn.
De VCO, de scholengroep waar de Schakel onder valt, moet namelijk voor het tweede
jaar op rij bezuinigen en alleen als we groeien, is de kans groot dat we de groepen klein
kunnen houden. Alvast dank voor uw hulp!

Agenda januari
Dag
Di
Zo
Di
Di
Di

Datum Tijdstip
14/01 19.30-21.00
26/01 10.00-11.00
04/2 09.00-12.00
04/02 13.15-16.00
04/02 19.00-20.30

Activiteit
Medezeggenschapsraadvergadering
Themadienst in de Sefanja gemeente
Open Huis
Open Huis
Open Huis

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

Plaats Voor
S1
MR
ouders 1-8, 1-8
belangstellenden
belangstellenden
belangstellenden

