
 
 
 
 

Voorjaarsvakantie  
Het is voorjaarsvakantie! De leerkrachten kunnen een weekje op adem komen, en de leerlingen een heerlijk                
weekje vrij...... We hoorden dat verschillende gezinnen er ‘echt op uit gaan’. Fijne vakantie allemaal! 
 
Maandag 2 maart 2020 om 8.45 uur verwachten we alle kinderen weer! 
 
Start groep 0-1 
Met ingang van maandag 2 maart 2020 start groep 0-1 in onze school. Een derde kleutergroep..... Dit in de                   
teamkamer, die daarvoor is ‘omgebouwd tot kleuterlokaal’. 
 
Groep 0-1 start als een klein groepje van 4 kleuters, en groeit langzamerhand door naar 13 leerlingen.                 
Prachtig, dat we de nu de mogelijkheid hebben om zo’n kleine groep kleuters de maximale zorg en aandacht                  
te kunnen geven. 
 
De groep draait als ‘volwaardige’ kleutergroep, met de bekende lesdagen/lestijden op maandag, dinsdag,             
woensdag en donderdag. Juf Rianne Kastelein staat voor deze groep. 
 
PLUS-klas 
Voor de PLUS-klas hebben we een tijdelijke ruimte ingericht in de hal, ter hoogte van de tribune. 
 
Erkend leerbedrijf 
Per 17 februari jl. zijn we door het Kenniscentrum voor het bedrijfsleven gecertificeerd als ‘Erkend leerbedrijf’                
voor de ROC’s. Opleiden is immers een aantrekkelijke manier om leergierige arbeidskrachten in huis te halen.                
En veel studenten blijven na hun opleiding bij ons aan het werk. Nu, daar willen we als ‘de Schakel’ graag de                     
gelegenheid voor bieden! 
 
Meeleven juf Willemijn 
Fijn dat u zo massaal meeleeft in het verdriet van juf Willemijn en Jeroen. En ook de kinderen hebben allerlei                    
‘troostwerkjes’ gemaakt.... 
 
Rapportgesprekken en TSO (van onze administratie, Hanneke van der Velde) 
Vandaag (donderdag) hebben de leerlingen hun eerste rapport van dit schooljaar 2019-2020 ontvangen. Best              
wel een spannend moment voor de kinderen, maar ook voor de ouders/verzorgers. Wellicht heeft u vragen                
naar aanleiding van de rapporten; heel begrijpelijk. 
 
Daarom hebben we in de eerste week na de voorjaarsvakantie, namelijk op maandag 2 maart en op                 
donderdag 5 maart 2020 de zogenaamde contactgesprekken ingepland. De toegekende tijdstippen heeft u             
vandaag per mail toegezonden gekregen. 
 
Welkom juf Judith de Waal 
Een hartelijk welkom aan juf Judith de Waal! Na de voorjaarsvakantie, dus op maandag 2 maart aanstaande,                 
start zij als de nieuwe leerkracht voor groep 6. Vanaf dan is zij iedere maandag en dinsdag de ‘vaste’                   
leerkracht voor groep 6. Een hele fijne tijd op ‘de Schakel’ toegewenst. 
 
En wij bedanken juf Zuzanne die gedurende de afgelopen periode op maandag en dinsdag groep 6 heeft                 
waargenomen! De klas had iets heel moois voor haar gemaakt..... 
 
Vervangingen week 10 (2 tot en met 6 maart 2020) 
 
Groep 7-8 

● Maandag 2 maart: juf Zuzanne 
● Dinsdag 3 maart: juf Zuzanne 

 
Groep 7 



 
 
 
 

● Donderdag 5 maart: meester Henk van der Lingen (ipv juf Judith Kroon) 
 
Schoolfruit volgende week 
 

 

 
● Nog niet bekend.....surprise.... 

 
Aanmelden nieuwe overblijfouder/reserve overblijfouders 
Voor de donderdag zijn wij nog op zoek naar een overblijfouder. De vergoeding hiervoor bedraagt € 12,50 
per keer. Ook zoeken wij nog ouders die als reserve overblijfouder, zo nu en dan op afroep willen overblijven. 
U wordt dan aan de overblijfouders app toegevoegd, mocht er dan een bezettingsprobleem voordoen, wordt 
er middels deze app gevraagd om een in te vallen. Ben u geïnteresseerd of wilt u zich graag aanmelden? 
Stuur dan een e-mail naar directie@schakelvinkeveen.nl. 

Stand van zaken Overblijven 

Zoals eerder aangekondigd: na de voorjaarsvakantie gaat de nieuwe Overblijfregeling in. Dit betekent dat 
iedereen zijn kind OPNIEUW moet aanmelden, wanneer u uw kind gebruik wilt laten maken van de nieuwe 
overblijfregeling, en waarbij u uw voorkeur aangeeft voor het soort abonnement. Deze regeling gaat in na de 
voorjaarsvakantie. 

Een flink aantal ouders heeft zich aangemeld en hun keuze aangegeven, maar ook nog een flink aantal 
ouders heeft dit nog niet gedaan.  Dus: heeft u niets van u laten horen, dan betekent dit dat u GEEN gebruik 
(meer) wilt maken van de overblijfregeling..... 

Dus: neem hier goede nota van......en meld u uw kind aan; uiterlijk volgende week dinsdag 25 februari 2020. 
Dit naar het adres: administratie@schakelvinkeveen.nl 

Tenslotte 

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