
 
 
 
 

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! 
 
Volgende week woensdagmorgen INLOOPOCHTEND-INSCHRIJFMORGEN 
We verwijzen u hiervoor naar het onderstaande artikel, dat op onze website is geplaatst alsmede in de                 
regionale pers en overige publicatiemiddelen. 
 
We zijn dankbaar dat de school wat groeit in leerlingenaantal. We hopen dat deze groei zich nog wat doorzet,                   
waardoor we vanaf het volgende schooljaar alle dagen ‘enkele groepen’ kunnen realiseren.... 
 
Dus: wijst u buren, vrienden, familieleden op de inschrijfmorgen? Dank voor uw medewerking! 
 
Open inloopochtend woensdag 15 januari a.s.: kom kijken! 

Wilt u ook eens zien hoe onze school er binnen uitziet en bent u benieuwd naar hoe het onderwijs in de                     
groepen wordt gegeven? Kom kijken! Speciaal voor nieuwe ouders organiseren wij op woensdag 15              
januari a.s. een ‘Open inloopochtend’. 

Van 09.30 tot 11.30 kunt u vrijblijvend binnenlopen, alleen of samen met uw kind. U kunt zelf rondlopen                  
door de school en een kijkje nemen in de klas. Ook is er gelegenheid om een praatje te maken met onze                     
directeur Marius-Jan Breugem. De ochtend is bedoeld om nieuwe ouders de sfeer op school te laten                
proeven en een idee te geven hoe de Schakel met onderwijs omgaat. Kom ook langs, de koffie staat                  
klaar! 

Bent u niet in de gelegenheid, maar wilt u wel graag op onze school komen kijken? Kom dan gerust op                    
een ander tijdstip, de deur staat altijd open. 

Viering vrijheid in gemeenten (1) 
Nederland viert in 2020 dat het 75 jaar geleden is dat er in het hele koninkrijk een einde kwam aan de Tweede                      
Wereldoorlog. 
 
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft ervoor gekozen om de afzonderlijke gemeenten een hoofdrol te geven                  
in het herdenkings- en feestprogramma. Dat programma begint in januari en duurt tot en met 24 oktober 2020;                  
wanneer het 75 geleden is dat de Verenigde Naties werden opgericht.  
 
‘We willen herdenken en vieren versterken door nieuwe tradities te stimuleren, passend bij deze tijd en een                 
nieuwe generatie’, alsdus het comité. Daarnaast is het tijd om nieuwe verhalen te vertellen over vrede en                 
vrijheid’. 
 
In januari doen meer dan 170 gemeenten, ook de gemeente De Ronde Venen, mee aan ‘Levenslicht’, een                 
tijdelijk monument ter nagedachtenis aan de Holocaust. Kunstenaar Daan Roosegaarde ontwerp het            
lichtkunstwerk. Het bestaat uit 104.000 stenen, evenveel als het aantal Holocaust-slachtoffers in Nederland. In              
elke deelnemende gemeente, en zo ook in Vinkeveen, is van 22 januari tot 2 februari een aantal lichtgevende                  
stenen van het kunstwerk te zien. 
 
Van het luizenteam 
Afgelopen maandag heeft de luizencontrole plaatsgevonden. Omdat er in groep 1/2b luizen zijn gevonden, zal               
deze groep de komende maandag opnieuw worden gecontroleerd. De betreffende ouders/verzorgers zijn            
hierover reeds geïnformeerd. 
 
 



 
 
 
 

Vervanging volgende week 
● maandagmorgen 13 januari, groep 1/2b: meester Mark van den Brink; 
● maandagmiddag 13 januari, groepen 1/2a en 1/2b: meester Mark van den Brink. 

 
Voorstellen Judith de Waal 

Mijn naam is Judith de Waal en na de voorjaarsvakantie hoop ik de overstap te maken                
naar de Schakel in Vinkeveen. Ik ben 43 jaar, woon in Maartensdijk samen met André               
en onze kinderen. Wij hebben een zoon (Jonathan) van 14 jaar en een dochter              
(Rhodé) van 7 jaar. Onze zoon Jonathan is zeer ernstig meervoudig beperkt, gaat 5              
dagen in de week naar een specialistisch kinderdagcentrum en woont gelukkig nog bij             
ons thuis. Kerkelijk leven wij mee en zijn actief betrokken in de hervormde gemeente              
van Westbroek (voor sommige ouders bekend uit “ons kerkblad”;-) 

De afgelopen jaren heb ik gewerkt op een basisschool in Soest als leerkracht, intern              
vertrouwenspersoon en ook nog een paar jaar als adjunct-directeur. Ervaring heb ik in groepen 3 tot en met 8.                   
Na 21 jaar was het tijd voor een nieuwe school en omgeving. Na mooie jaren op mijn huidige school, hoop ik                     
binnenkort het team in Vinkeveen te komen versterken. De eerste indruk van de school is positief en de                  
contacten heel fijn.  

Naast mijn werk voor de klas, ben ik studieloopbaan begeleider van Pabo studenten van hogeschool de                
Driestar in Gouda. Daarnaast geef ik werkplekbegeleiders trainingen aan schoolteams en ben ik lid van het                
auditteam samen opleiden. Al met al veel variatie met als doel goede leerkrachten opleiden, zodat onze                
kinderen goed onderwijs  en goede meesters en juffen krijgen. 

Naast mijn werk geniet ik van ons gezin en vind ik het leuk om te wandelen met Jonathan of bij de                     
korfbalwedstrijden van Rhodé te kijken. Zelf ben ik een enorme boekenwurm en is lezen een grote hobby van                  
mij naast wielrennen.  

Ik zie er naar uit om in Vinkeveen aan de slag te gaan en u/jullie te ontmoeten. 

Nieuws van de Plusklas (van juf Mandy) 
Plusklas woensdag 8 januari door Joëlle Kroese (groep 5). 

Na nieuwjaarswensen begonnen we met de Grej of the day: ‘Het legt eieren en heeft een wollige vacht’,                  
ra..ra..ra.,, 

Niemand van ons wist het, maar het was een vogelbekdier. Hij leeft in Australië en Tasmanië. Vroeger was                  
het een bedreigd diersoort, hij was namelijk bijna uitgestorven. 

Het vogelbekdier heeft het de bek en de zwemvliezen van een eend. Een lijf van een mol en een staart van                     
een otter. Het is een zoogdier. De kleintjes likken op de vacht van hun moeder voor drinken. Een vogelbekdier                   
eet veel: kikkerdril ,plantjes en nog meer. Het mannetje heeft een soort angel van een bij op beide poten. En                    
dat is giftig voor sommige dieren en voor mensen doet het heel veel pijn. 

Hierna gingen we een schoenendoos versieren over een boek dat we hadden uitgekozen. Van het boek                
moeten we een samenvatting maken en typen of schrijven wat we ervan vonden. Ook moeten we later nog 5                   
dingen in de schoenendoos doen die met het boek te maken hebben. 

Daarna gingen we een soort circuitje met 3 onderdelen doen in het speellokaal in 3 groepjes van 3. 

Eén spel was met een robot-bij. Deze bij moesten we naar elkaar proberen toe te sturen, maar dat was niet                    
makkelijk. Ook was er een knikkerbaan. Die moesten we zelf maken. Het was een hele leuke baan bij                  
iedereen geworden. En er was nog een spel daar moesten we ook samenwerken. We hadden echt elkaars                 
hulp nodig. Iedereen had 2 kaartjes met een opdracht en er was een zandloper bij. We moesten samen bij                   
een schat uitkomen. Het was heel lastig. 



 
 
 
 

 
 
Medezeggenschapsraad op training 

Op dinsdagavond 14 januari 2020 gaat onze Medezeggenschapsraad op training. Een ‘basistraining’ over de              
inhoud en betekenis van het orgaan ‘medezeggenschapsraad’. In de volgende nieuwsbrief komt een             
terugkoppeling van de training. 

Alvast voor uw agenda: Kanjer-training voor ouders 
Dinsdag 21 januari, van 15.15-15.30 uur! 
 
Tenslotte 

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


