
 
 
 
 

Nogmaals, ter herinnering: studiedag 10 februari 2020  
Alhoewel bij u bekend, nogmaals voor uw agenda: aanstaande maandag 10 februari 2020 heeft het team een                 
Studiedag. Op deze maandag hebben de leerlingen dan ook VRIJ! 
 
Nieuwe noodverlichting 
Afgelopen dinsdag is nieuwe noodverlichting in de school gemonteerd. 
 
Plein voetbalgedeelte 
Het plein, ter hoogte van het voetbalgedeelte, is deze week gedeeltelijk herstraat. De oneffenheden zijn eruit                
gehaald. Volgende week wordt het overige gedeelte aangepakt. 
 
Gezondheidsonderzoeken-2020 
Het jaarlijkse gezondheidsonderzoek voor de groepen 2 en 7 vindt plaats op maandag 20 april en                
dinsdagmiddag 21 april 2020. Dit IN de school. Nadere informatie volgt! 
 
Vervangingen volgende week 

● Donderdag 13 februari 2020, groep 7-8: meester Kees van den End (vanwege scholing juf Willemijn               
en juf Judith) 

 
Vergadering Bestuur 
Het bestuur van onze school vergadert woensdagavond 12 februari a.s.(19.30 uur). 
 
Eerste rapport icm gespreksavonden 
Zoals eerder aangegeven: 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 (volgende week dus) krijgt u via onze administratie een uitnodiging voor de                  
gesprekken, zodat het rooster voor de voorjaarsvakantie klaar kan zijn. 
 
Voorbereidingen start groep 0/1 (van juf Lianne) 
Zoals vorige week bij u gemeld: met ingang van maandag 2 maart aanstaande gaan we starten met een derde                   
kleutergroep, namelijk groep 0/1. 
 
Gisteravond (donderdag) hebben 8 ouders van kinderen uit groep 0/1 de informatieavond over de nieuwe               
kleutergroep bijgewoond. De leerkrachten van de onderbouw hebben uitgelegd hoe de keuze voor een nieuwe               
groep 0/1 tot stand is gekomen en ook het leeraanbod voor deze kinderen is besproken.  
 
De ouders hebben meteen een kijkje genomen in het lokaaltje dat we voor deze groep gaan inrichten. Ze                  
gaan gebruik maken van de ruimte die nu nog teamkamer is. Vanaf maandag 2 maart zullen de kinderen daar                   
hun intrek nemen met hun nieuwe juf, Rianne Kastelein. 
 
Nieuwe leerkracht groep 0/1 stelt zich voor 
Hoihoi, 
 
Mijn naam is Rianne Kastelein. Ik woon in Zegveld en zit in het laatste jaar van de opleiding                  
onderwijsassistent. Hierna wil ik graag naar de PABO. In mijn vrije tijd ben ik graag creatief bezig. Ook vind ik                    
het af en toe heerlijk om de rust op te zoeken met een boek voor mijn neus! Het lijkt mij super leuk om hier op                         
De Schakel te komen. Ik heb er super veel zin in! :)  
 
Hopelijk ontmoeten we elkaar snel! 
 
Groetjes, Rianne 



 
 
 
 

 
 
Theatervoorstelling groepen 6, 7 en 8 (van juf Karin) 
Donderdagmiddag 6 februari zijn de groepen 6, 7 en 8 van basisschool De Schakel naar het Mondriaantheater                 
in Abcoude geweest om de dansvoorstelling: "Ik zie je" te bekijken. 

De voorstelling gaat over het gebruik van de mobiele telefoon en hoe dit het dagelijks leven beïnvloedt. 

Hoe gaan we met elkaar om sinds schermen zich tussen ons hebben geplaatst? Met mobieltjes is alles binnen                  
handbereik, maar zie je nog wat er naast je gebeurt? Wie er naast je gebeurt? 

De dansvoorstelling vertelt het verhaal van twee vrienden die constant botsen, omdat ze niet naar elkaar                
kijken. 

Hoe vinden ze de aandacht en liefde voor elkaar weer terug? 

Een ontdekkingstocht vol dansende emoticons, lichtgevende pakken. en bellende dansers. 



 
 
 
 

De leerlingen hebben geboeid gekeken en geluisterd. In het nagesprek met de dansers werd duidelijk dat de                 
boodschap duidelijk is overgekomen en dat er ook best wel wat herkenning was.  

 

 
Groepsbesprekingen volgende week (van juf Angelina)  
Op donderdag 13 en 20 februari staan er groepsbesprekingen gepland. Dit zijn gesprekken tussen de intern 
begeleider en de leerkrachten.  
 
Groepsbesprekingen nemen een centrale plek in een onderwijszorgroute in. Ze zijn de 'motor' van de 
onderwijs-zorgroute en een belangrijke  schakel in de onderwijszorg aan leerlingen.In februari en juni zijn deze 
gericht op het onderwijs, de didactiek. In november/april  richten we ons specifiek op de sociale en emotionele 
ontwikkeling.  
 
In de groepsbespreking kijken wij met elkaar naar de resultaten van de groep, maar ook naar resultaten van 
individuele kinderen. De methodetoetsen en de  Cito toetsen geven ons hierin veel informatie. Het is niet de 
bedoeling dat in een groepsbespreking nog eens uitgebreid herhaald wordt wat we al weten over onze 
leerlingen. Een groepsbespreking dient vooral handelingsgericht te zijn en behoort leerkrachten  concrete en 
praktische suggesties en handvatten te bieden.  
 
Hebben we de doelen die wij ons gesteld hebben ook gehaald? Wat passen wij aan in het onderwijs aan de 
kinderen? Wat gaat goed en wat is er meer nodig? 
Er worden nieuwe plannen en doelen gesteld tot het einde van het schooljaar.  
 



 
 
 
 

Na deze gesprekken volgt in maart  een schoolbespreking. Wat zetten we schoolbreed in om het onderwijs 
goed vorm te geven? De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze leerlingen delen en nieuwe plannen 
maken met behoud van het goede….dit zijn leuke en waardevolle gesprekken!  
 
Plusklas-news (van juf Mandy) 
Plusklas van woensdag 22 januari (door Madison). 
In de plusklas zijn we begonnen met de grej of the day. 
De vraag was …….. de partis? ……..bijna iedereen wist het. De partis is het karakter van Artis geworden,                  
nadat iemand zijn knuffel was verloren en nooit meer komen ophalen.  
Ook keken wij een filmpje erover. De partis is voor jong en oud er zijn leuke spullen te koop van de partis in                       
Artis. 
 
Daarna gingen we verder met de boekendoos. Het gaat over een boek die je zelf hebt gekozen en daar                   
moesten we op de chromebook een samenvatting van maken. De boekendoos is voor vijf artikelen die te                 
maken hebben met je boek. 
 
Na de pauze werden we opgedeeld in groepjes van drie. We gingen een weg met rietjes of duplo of watten                    
staafjes maken daarna gingen we met de bee bot ( robot) er doorheen rijden. Jammer genoeg is de plusklas                   
weer voorbij op naar volgende week! 
 
Plusklas woensdag 29 januari (door Nilla). 
Vandaag in de plusklas deden we eerst de grej of the day. 
We hadden het over Escher.  
Dat was een man die geen kunst tekent maar het echt van hout maakt. 
Daarna gingen we voor de laatste keer aan de schoenendoos in de plusklas. 
Toen deden we een spel op een schaakbord met auto’s en dan moesten we 5 kaartjes pakken en 3 daarvan                    
moesten we kiezen en die moet je dan gebruiken en we moeten de tegen partij slaan 
en we gingen een soort van hagedis inkleuren en opplakken op een groot zwart papier en een pixiedoku. 
 
Kunst/leesweken over bouwen en architectuur (van juf Karin) 
Na de voorjaarsvakantie op woensdag 4 maart start het kunst/lees project over bouwen en architectuur.  
Hiervoor hebben we waardeloos materiaal nodig als lege doosjes en pakjes. Wilt u voor ons sparen?  
 
Tevens willen we vast laten weten dat wij dit project afsluiten op woensdag 18 maart, vanaf 11.45u bent u van                    
harte welkom op de tentoonstelling. 
 
Meer informatie over het project volgt later. 
 
Schoolfruit volgende week 
 

 

 
● 1 waspeen per 5 leerlingen; 



 
 
 
 

● 1 mandarijn per leerling; 
● 1 appel per leerling. 

 
Puntje van orde m.b.t. skeeleren 

De gangen van de school zijn natuurlijk niet een ‘skeelerbaan’, wat er nu wel wat ingeslopen is..... Daarom 
met ingang van volgende week: de leerlingen doen de skeelers bij de ingangen van de school uit.... 

Wijziging TSO per maart 2020 
Na de voorjaarsvakantie starten wij met een aantal wijzigingen in de Tussen Schoolse Opvang. Om de 
continuïteit van de bezetting van overblijfouders te waarborgen zijn wij genoodzaakt wijzigingen door te 
voeren. 

Wat verandert er precies? 

1. Overblijfouders ontvangen een vergoeding van € 12,50 per keer dat zij overblijven. Tevens betalen zij voor 
hun eigen kinderen geen overblijfkosten meer. 
2. Overblijfkosten gaan iets omhoog: 

 Huidige kosten  Toekomstige kosten 
Overblijfkosten € 1,50 € 2,00 (los per strippenkaart) 

€ 1,75 (per keer bij een jaar 
abonnement) 

 
3. We gaan werken met een jaarabonnementensysteem 
Voor de periode maart t/m juli 2020 zijn de prijzen voor de abonnementen als volgt: 
1 vast dagdeel €     31,50 (bijv. alleen de maandag)  
2 vaste dagdelen €     63,00 (bijv. de dinsdag en donderdag) 
3 vaste dagdelen €     94,50  
4 vaste dagdelen €   126,00 
Strippenkaart 10 strippen €     20,00 

Er zijn 2 typen overblijfkaarten: jaarkaarten en strippenkaart. Een jaarkaart is voor de vaste dagen van 
overblijf en is alleen het lopend schooljaar geldig.  

De strippenkaart is meer voor incidenteel overblijven en blijft ook komende schooljaren geldig.  

Wanneer uw kind(eren) naast de vaste dagen (met jaarkaart) eens in de zoveel tijd een extra dag overblijft 
dan heeft u naast een jaarkaart ook de strippenkaart nodig (bijvoorbeeld vaste jaarkaart voor maandag en 
dinsdag, een strippenkaart voor af en toe donderdag of vrijdag). 

Als ouder bent u verantwoordelijk voor het bijhouden van de strippenkaart en de aanschaf van een nieuwe 
strippenkaart.  

Aanmelden voor de TSO 

Via een mail naar administratie@schakelvinkeveen.nl geeft u door welke overblijfkaart u wilt aanschaffen. U 
vermeldt daar in: 

● De naam van uw kind(eren),  
● Welke groep uw kind(eren) zit  
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● Aanschaf van een strippenkaart of 
● Aanschaf jaarkaart met de vaste dagen van overblijf. 
● Tevens vermeldt u of uw kind(eren), zonder voorafgaand overleg met u, tijdens de overblijfdagen bij 

vriendjes mag eten en 
● Of uw kind(eren) ergens allergisch voor is en/of medicijnen gebruikt  

 

U maakt het verschuldigde bedrag over naar  

Rekening : NL45INGB 0004 4967 12 

T.n.v. : PCB-De Schakel Overblijfouders 

Voor een snelle verwerking verzoeken wij u bij de betaling de naam van uw kind(eren), type kaart en de 
vaste dagen van overblijf te vermelden.  

Na ontvangst betaling sturen wij u z.s.m. een bevestiging per mail.  De bestelde strippenkaart krijgt uw kind 
uitgereikt in de klas na de voorjaarsvakantie. 

Aanmelden nieuwe overblijfouder/reserve overblijfouders 

Voor de donderdag zijn wij nog op zoek naar een overblijfouder. 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. 

Meeleven 

We leven mee met de familie Oudshoorn. We hoorden dat vanmorgen opa Oudshoorn (opa van Noor en 
Jasper) is overleden. Wij wensen de familie Oudshoorn de nabijheid van de Heere God toe. 

Tenslotte 

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