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Beste ouder(s), verzorger(s),

Na zes weken zomervakantie, waarvan u hopelijk met uw
kind(eren) heeft genoten, mogen we beginnen aan een nieuw
schooljaar.
We hopen op een mooi schooljaar met een goede samenwerking tussen team, leerlingen en
ouders.
Welkom!
Het is fijn om alle kinderen, ouders en leerkrachten weer te mogen begroeten aan het begin
van het schooljaar. Een bijzonder welkom voor juf Lianne (groep 1) en juf Lizanne (groep
6b/7). We hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen op de Schakel.
Welkom ook aan de nieuwe leerlingen en hun ouders. We hopen dat we mooie, waardevolle
en leerzame jaren met elkaar zullen beleven.
Voorstellen
Lianne van Vliet en Lizanne Maaijen stellen zich aan u voor:
Tot en met eind december heeft groep 1 een nieuwe juf. Ik zal mij even voorstellen: mijn
naam is Lianne van Vliet en ik ben getrouwd met Wilbert. Samen hebben wij vier kinderen, 2
meisjes en 2 jongens, in de leeftijd van 2 tot en met 9 jaar en we wonen in Kamerik. Ik sta
sinds 1996 voor de klas (het langst op de Eben-Haëzerschool in Kamerik) maar na de
geboorte van onze oudste heb ik mijn vaste contract ontbonden om thuis te kunnen zijn voor
de kinderen. Vanaf die tijd ben ik als invaller aan het werk gebleven en nu zal ik juf Hanneke
vervangen omdat zij met zwangerschapsverlof is. Het is altijd wennen om op een nieuwe
school te beginnen maar ik heb er veel zin in! Als u nog vragen hebt, kom dan gerust bij me
binnen lopen in lokaal oranje.
Groet, Lianne
Mijn naam is Lizanne Maaijen. Ik ben 21 jaar en ik woon op een boerderij in Papekop. Mijn
hobby's zijn volleyballen en gitaar spelen. Het afgelopen jaar ben ik afgestudeerd aan de
PABO. Dit jaar ga ik werken in groep 6b/7, op donderdag. Daarnaast werk ik drie dagen op
een basisschool in Kamerik. Ik heb er zin in en zie er naar uit om de kinderen en ouders te
ontmoeten!
Groet, Lizanne
Schoolgids
De nieuwe schoolgids 2016-2017 is klaar. Hierin staat alle informatie die u nodig heeft; een
digitaal naslagwerk dus. Vanaf aanstaande maandag kunt u de schoolgids op de website
vinden.
Gym
Op maandag staat gym op het rooster voor de leerlingen van groep 3 t/m 7. Zij gaan lopend

naar de Boei. De leerlingen van groep 8 gymmen op woensdag. Zij worden om 8.30 uur bij
de Boei verwacht. Maandag 22 augustus zullen er nog geen gymlessen worden gegeven.
Gezonde start
De ouderraad verzorgt maandag een 'gezonde start'. Dat houdt in dat de leerlingen en wij
allemaal iets gezonds aangeboden krijgen rond een uur of 10. Wilt u dit mooie voorbeeld
volgen door uw kind(eren) op de andere dagen ook een gezond tussendoortje mee te
geven? Dank! De eerste week zal er nog geen schoolmelk zijn. Mocht uw kind hiervan
gebruik maken kunt u beter iets te drinken meegeven.
Om misverstanden te voorkomen is het heel fijn als de lunchtrommels en bekers van de
kinderen van hun naam zijn voorzien.
Luizencontrole
De leerlingen zullen gecontroleerd gaan worden op hoofdluis. Wilt u dit weekend vast een
'voorinspectie' houden? En liever geen vlechten of gel in het haar, dat scheelt de
luizenouders veel tijd en vieze handen. De controle is maandagmiddag.
Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt op donderdag 15 september. Behalve alle individuele foto's en
klassenfoto's kunt u ook gezinsfoto's laten nemen tussen 12.00 uur en 13.00 uur.
Gevonden voorwerpen
Op de tribune staan bakken met gevonden voorwerpen.
Deze bakken blijven daar staan tot en met vrijdag 26 augustus.
Kijkt u of er nog 'verdwenen' spullen van uw zoon/dochter bij zijn?
Zomerleesbingo
Voor de vakantie hebben de leerlingen allemaal een leesbingokaart meegekregen.
De ingevulde kaarten en de eventuele leesfoto’s die in de vakantie gemaakt zijn mogen
maandag worden meegenomen naar school. De foto’s mogen ook gemaild worden naar
judith.kroon@schakelvinkeveen.nl of karin.kroon@schakelvinkeveen.nl.
Informatieavond nieuwe stijl
Om u uitgebreid van informatie te voorzien, organiseren we op maandagavond 5 september
een informatieavond voor alle ouders.
Tijdens deze avond wordt u geïnformeerd over het reilen en zeilen in de groepen en er
worden twee workshoprondes aangeboden.
De ouders van de leerlingen van groep 1,2,3 en 8 worden daarnaast, op een andere datum,
uitgenodigd voor een informatieavond over de groep. Dit omdat er over deze groepen heel
veel nieuwe informatie te geven is. Alle leerlingen krijgen donderdag 25 augustus een
informatiebrief over de betreffende groep mee naar huis.
Zet u maandagavond 5 september vast in uw agenda; het belooft een interessante avond te
worden.
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Lied van de maand uit het Nieuwe Liedboek
augustus/september
Lied: 288 Goedemorgen, welkom allemaal

Lied: 838 O grote God die liefde zijt
Lied: 854 God, soms is het moeilijk
Tot slot
Ik wil deze nieuwsbrief afsluiten met de woorden van een lied; waarmee we als team het
schooljaar gestart zijn:
Als zout, het zout der aarde zijn,
is liefdevol aanwezig zijn,
en wijs van hart, aandachtig zijn,
is luisterend aanwezig zijn.
Als zout, het zout der aarde zijn,
is ruimte-scheppend bezig zijn,
een trouwe vriend en troost te zijn,
een sterkte voor de ander zijn.
Als zout, het zout der aarde zijn,
is door heel weinig veel te zijn,
zo spiegel van de Geest te zijn,
en spiegel van haar wijsheid zijn.

Hartelijke groet en een mooi schooljaar toegewenst,
mede namens het team,
Petra Eindhoven

