
 
 
 
 

Nogmaals, ter herinnering: studiedag 10 februari 2020  
Alhoewel bij u bekend, nogmaals voor uw agenda: maandag 10 februari 2020 heeft het team een Studiedag.                 
Op deze maandag hebben de leerlingen dan ook VRIJ! 
 
Staking 30 en 31 januari 2020; school dicht (herhaling berichtgeving vorige week zaterdag) 
Geachte ouders, verzorgers, 

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 staat een landelijke onderwijsstaking gepland. Wanneer deze               
staking doorgaat, en dat is de verwachting, zullen de meeste leerkrachten van de school staken en zal er deze                   
dagen geen les worden gegeven. 

Het onderwijs staakt om een structurele financiële investering in het onderwijs, het verlagen van de werkdruk,                
een passend salaris en maatregelen om het lerarentekort aan te pakken. 

Zoals hierboven aangegeven, is zeker de verwachting dat de staking doorgaat. Ik wil u daarom vragen om                 
opvang voor deze 2 dagen voor uw kind(eren) te regelen. Zo nodig wil ik met u meedenken voor een                   
oplossing voor de opvang van uw kind. 

Het doorgeven van wijzigingen in e-mailadressen en telefoonnummers (van Hanneke van der Velde,             
administratie) 
Het is van essentieel belang dat de gegevens die wij als school van u als ouders/verzorgers in het bezit                   
hebben, correct zijn. Wij denken dan vooral aan uw telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen). Het betreft ook               
het telefoonnummer welke wij kunnen gebruiken bij een noodgeval en u bent zelf als ouder/verzorger               
onbereikbaar.  
 
Wilt u een wijziging doorgeven, stuur dan een e-mail met de wijziging naar het volgende mailadres:                
administratie@schakelvinkeveen.nl o.v.v. wijziging gegevens en dan de naam van uw kind(eren). 
Alvast hartelijk dank. 
 
Vergadering Overblijfouders 
Op woensdag 4 februari a.s. is er een vergadering van de Overblijfouders. Onderwerp: de nieuwe               
voorgestelde Overblijfregeling. Nadere informatie volgt! 
 
Geboren 
We feliciteren Vincent en Julia Mulders met de geboorte van Joshua Arthur Salakiaku (roepnaam Joshua) op                
13 januari jl. En natuurlijk feliciteren we ook ‘de grote broer’ Christiaan! Heel veel liefde, gezondheid en zegen                  
van de Heere God toegewenst! 
 
Brassband 
Na de voorjaarsvakantie gaan we starten met muzieklessen in groep 5. Dit gedurende een periode van 8                 
weken. De lessen worden verzorgd door de dirigent, Thomas Eveleens. Leuk! 
 
Eerste rapport icm gespreksavonden 
In tegenstelling tot hetgeen in de jaarkalender schooljaar 2019-2020 staat aangegeven, hebben we besloten              
om het EERSTE rapport van dit schooljaar twee weken laten af te geven. Dus nu op donderdag 20 februari                   
2020. 
 
Door een iets langere periode te kiezen, zijn meer toetsgegevens beschikbaar, waardoor we een              
meer-compleet-leerresultaat van uw kind kunnen geven. Dus: onderwijskundig gezien, is het beter om het              
eerste rapport iets later af te ronden. 
 
Kortom: donderdag 20 februari a.s. krijgt uw kind het eerste rapport mee.  
 



 
 
 
 

De gespreksavonden, mede naar aanleiding van het eerste rapport, vinden ook later plaats, namelijk op               
maandag 2 maart en donderdag 5 maart; beide avonden van 18.30 uur. 
 
In de week van 10 februari krijgt u via onze administratie een uitnodiging voor de gesprekken, zodat het                  
rooster voor de voorjaarsvakantie klaar kan zijn. 
 
Schoolfruit volgende week 
 

 

 
● 1 mango per 3 leerlingen; 
● 1 watermeloen per 25 leerlingen; 
● 1 appel per leerling. 

 
Viering vrijheid in gemeenten (4) 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
Het kunstwerk Levenslicht is donderdag 16 januari 2020 in Rotterdam gepresenteerd. Het werk van              
kunstenaar Daan Roosegaarde is gemaakt in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei 2020. Het bestaat                  
uit 104.000 lichtgevende stenen en verwijst naar het aantal Holocaustslachtoffers uit Nederland. Op 27              
januari, exact 75 jaar na de bevrijding van Auschwitz, vindt de jaarlijkse Holocaustherdenking plaats. 
 
Monument ‘Levenslicht’ met groep 7 en 8 
In 2020 vieren wij 75 jaar bevrijding. In groep 7 en 8 is hier hier afgelopen week al aandacht aan besteed. In 
de lessen zijn zij op zoek gegaan naar indrukwekkende verhalen van kinderen die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog dezelfde leeftijd hadden en slachtoffer zijn geworden van de Holocaust. De lessen sluiten aan 
bij het monument ‘Levenslicht’.  
 



 
 
 
 

Op 16 januari is het monument in Rotterdam onthuld en getoond aan het publiek. Het bestaat uit 104.000 
speciale stenen die op een bepaalde manier licht geven. Deze symboliseren de slachtoffers. De komende 
dagen worden de stenen verdeeld onder de gemeenten. Iedere gemeente ontvangt 500 stenen met 
bijbehorende lichtbron.  
 
Op dinsdag 28 januari (19.00 uur bij het Spoorhuis) zullen de stenen in Vinkeveen een plaats krijgen. De 
leerlingen van groep 7 en 8 vervullen een rol bij de vorming van het monument. Het zou bijzonder zijn als veel 
leerlingen met ouders, zussen en broers, grootouders en andere belangstellenden deze plechtigheid komen 
bijwonen. Wij hopen jullie volgende week allemaal te zien. 
 
De praktische gang van zaken volgende week dinsdagavond is als volgt: 

1. De leerlingen van de groepen 7 en 8 verzamelen zich om 18.45 uur op de Elzenhof. Graag ook op de 
Elzenhof de fietsen plaatsen; 

2. Iedere leerling van de groepen 7 en 8 krijgt dan een steen uitgereikt; 
3. Onder begeleiding van verkeersregelaars gaan de leerlingen van de groepen 7 en 8 ‘in een lint’ vanaf 

18.50 uur lopen naar het Spoorhuis; 
4. Natuurlijk hopen we dat de gehele school komt. Ook ouders, opa’s, oma’s, familie en vrienden zijn 

welkom. Deze kunnen zich alvast verzamelen op het terrein van het Spoorhuis; 
5. Om 19.00 uur is eerst een korte toespraak van loco-burgemeester Rein Kroon; 
6. Vervolgens is er een act, waarna iedere leerling van groep 7 en 8 ‘hun eigen steen gaan leggen’, om 

hiermee het monument bij het Spoorhuis te gaan vullen; 
7. Vervolgens draagt een leerling van ‘de Schakel’ een gedicht voor; 
8. Daarna is er nog een korte toespraak en een minuut stilte; 
9. Daarna lopen we weer ‘in een lint’ naar de Elzenhof. 

 
Naar verwachting duurt de bijeenkomst van 19.00-19.45 uur. 
 
Iedereen is heel hartelijk welkom! 
 
Onderwijsthema’s-2020 
We lazen van aantoongevende onderwijsadviseurs dat zij de volgende onderwijsthema’s het meest belangrijk             
achten voor het jaar 2020: 
  

1.     Het lerarentekort 

Beslissingen van het kabinet hebben in 2019 niet gezorgd voor rust onder leraren. De eerste actie van 2020                  
staat gepland op donderdag 30 én vrijdag 31 januari. Dan gaan het basis- en voortgezet onderwijs plat.                 
Daarmee blijft (de aanpak van) het lerarentekort én de werkdruk in het onderwijs op de Haagse agenda staan. 
  

2.     De prestatiedruk 

Steeds meer jongeren hebben te maken met stress en burnout door een te hoge prestatiedruk. Er ligt in het                   
onderwijs teveel nadruk op toetsen, cijfers, protocollen en economisch nut, terwijl jongeren worstelen met wie               
ze zijn, wat ze precies willen en kunnen en hoe je omgaat met mensen die anders zijn en denken. Daarom is                     
er een zogenaamd ‘manifest van Coalitie-Y’ verschenen. De uitwerking van dit manifest volgt in 2020. 
 

3.     Burgerschapsvorming 

Op de grens van 2019 stuurde minister Slob het wetsvoorstel over burgerschapsonderwijs naar de Tweede               
Kamer. Die besloot snel van start te gaan: al in januari moet de Kamer (schriftelijke) inbreng leveren. 



 
 
 
 

4.     Curriculum.nu 

Burgerschapsonderwijs speelt ook een rol in de voorstellen van Curriculum.nu. Na de kabinetsreactie in              
december staan de voorstellen dit voorjaar ter bespreking op de agenda van de Tweede Kamer. 
 

5.     Passend onderwijs 

Bijna vijf jaar na de invoering van passend onderwijs staat de evaluatie van passend onderwijs op de agenda. 
 
Start groep 0 
Vanwege de groeiende instroom van kleuters op onze school, gaan we vanaf de voorjaarsvakantie (tot en met                 
het einde van dit schooljaar) een zogenaamde ‘groep 0’ opstarten. Dit omdat anders de bestaande               
kleutergroepen, in onze optiek, te groot worden, wat zich niet verhoudt tot de visie van onze school. Immers,                  
onze onderwijskundige is: kleine groepen, met veel zorg en aandacht. 
 
Daarom gaan wij vanaf de voorjaarsvakantie starten met een derde kleutergroep met ca. 9 leerlingen. Deze                
kleutergroep heeft vier ochtenden apart les (maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen), terwijl ze             
tijdens de middagen worden gecombineerd met de bestaande kleutergroepen. 
 
Onder toezicht van een leerkracht, gaat hiervoor een onderwijsassistent aan de slag, die we met ingang van                 
dit weekend gaan werven. Dus: een onderwijsassistent voor 4 ochtenden (ma-do) in de week. 
 
Wellicht kent u iemand uit uw omgeving......tip ze maar op deze job! 
 
Voor de vacaturetekst: zie onze website. 
 
Tenslotte 

U allen een prettig weekend toegewenst! 
 
Een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan! 
 
Mvg, mede namens het team, Marius-Jan Breugem, directeur 

 

 

 
 


