
 
 
 
 

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! 
 
Gezellige drukte afgelopen woensdag 
Afgelopen woensdagmorgen was het ‘Open inloopochtend’ voor ouders die overwegen om hun kind in te               
schrijven op onze school. En dan hebben we het vaak over kleuters. 
 
Fijn dat verschillende ouders ‘de Schakel’ wisten te vinden. Het was een gezellige drukte op de school.... 
 
Verschillende ouders hebben inmiddels hun kind ingeschreven als nieuwe kleuter op onze school. Zijn we               
natuurlijk heel blij mee! 
 
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 zakje waspeen per 5 leerlingen; 
● 1 Galia meloen per 12 leerlingen; 
● 1 sinaasappel per 2 leerlingen. 

 
Viering vrijheid in gemeenten (3) 
Namens de Commissie ‘Levenslicht-Vinkeveen’, hieronder een weergave van de brief aan de            
ouders/verzorgers van de groepen 7 en 8: 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
Abcoude, 06-01-2020 
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers van groep 7 en 8 en andere geïnteresseerden, 
 
In 2020 vieren wij 75 jaar bevrijding. Ook op onze school besteden wij daar aandacht aan. We beginnen                  
daarmee al in januari. Op 27 januari wordt internationaal de bevrijding van het concentratiekamp Auschwitz en                
het einde van de holocaust herdacht. 
 
Het ‘Nationaal Comité 4 en 5 mei’ wil in samenwerking met gemeentes en vrijwilligers zichtbaar maken dat                 
vanuit 256 Nederlandse gemeenten meer dan 104 000 Joden, Roma en Sinti werden vervolgd, weggevoerd               
en vermoord, zo ook uit onze gemeente De Ronde Venen. 
 
Tijdelijk monument “Levenslicht”. 
Op 16 januari wordt het tijdelijk monument ‘Levenslicht’ in Rotterdam onthuld en getoond aan het publiek en                 
de pers (zo ook het Jeugdjournaal). Het bestaat uit 104.000 speciale stenen die op een bepaalde manier licht                  
geven. Deze symboliseren de slachtoffers. 
 
Een paar dagen na de presentatie worden de stenen verdeeld onder de gemeenten. Iedere gemeente               
ontvangt 500 stenen met bijbehorende lichtbron. Van 22 januari tot 2 februari zal ‘Levenslicht’ opeenvolgend               
in 5 kernen van De Ronde Venen te zien zijn. 
 
Wat gaan wij doen? 
Wij willen de kinderen van groep 7 en 8 een rol laten spelen bij de vorming van het monument. Zij zullen zich                      
verzamelen op een bepaalde plek in het dorp. Ieder kind krijgt een speciale steen om daarmee vanuit                 
verschillende plekken naar het monument toe te lopen. Bij het monument gaan de kinderen per klas hun steen                  
bij het monument leggen. Op deze manier krijgt het monument meer levenslicht, het symbool om terug te                 
denken aan de slachtoffers. 
 
Datum, locatie en tijdstip per kern: 
woensdag 22 januari – Abcoude/Baambrugge, ’t Markvelt, 19 uur. 
donderdag 23 januari – Wilnis, Het Oude Gemeentehuis, 19 uur. 
maandag 27 januari – Mijdrecht, Raadhuisplein 4, 19 uur. 
dinsdag 28 januari – Vinkeveen, Het Spoorhuis, 19 uur. 
woensdag 29 januari – De Hoef – Kerkplein, 19 uur. 
 
Wij zouden het geweldig vinden als alle leerlingen met ouders, zussen en broers, grootouders, tantes en ooms                 
deze plechtigheid komen bijwonen om er met z’n allen iets bijzonders van te maken. 
Wij hopen jullie allemaal te zien. 
 
Namens alle vrijwilligers: 
Michael Guggenheim 
 
Welkom Skylar 
Vorige week vrijdag 10 januari is Skylar 4 jaar geworden, en is nu ‘echt’ een nieuwe leerling van groep 1/2a.                    
Welkom! 
 
Nieuws van de Medezeggenschapsraad (van Saskia van Zuijlen) 
Afgelopen dinsdag volgde de medezeggenschapsraad (MR) een training. De verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van de raad zijn besproken. De trainer heeft ons tips gegeven en we hebben geoefend 
met praktijkvoorbeelden. We gaan bijvoorbeeld een jaarplanning maken die aansluit bij de planning van 
de directie/ het bestuur.  



 
 
 
 

 
Als MR lid lees je onder andere beleidsdocumenten van de school. Deze beleidsdocumenten gaan 
bijvoorbeeld over de kwaliteit van het onderwijs, de tussenschoolse opvang (overblijven) en de manier 
waarop het bestuur bepaalde doelen wil bereiken. De MR heeft invloed op keuzes van het bestuur en de 
directeur doordat zij haar advies of instemming moet geven.  
 
Voor de MR is communicatie en de relatie met het bestuur en de directeur belangrijk, daarin nemen wij 
een actieve rol. We denken mee met beleidskeuzes en willen graag een gewaardeerde overlegpartner 
zijn. Na het volgen van deze training zijn we extra gemotiveerd om onze rol zorgvuldig en enthousiast 
uit te voeren.  
 
Alvast voor uw agenda: Kanjer-training voor ouders 
Dinsdag 21 januari, van 15.00-15.15 uur! Als ouders draait u dus het laatste kwartiertje even mee in de klas.... 
 
Tenslotte 

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


