
 
 
 
 

Bijna voorjaarsvakantie  
Het is bijna voorjaarsvakantie.... 
 
De voorjaarsvakantie is vanaf vrijdag 21 februari 2020 tot en met vrijdag 28 februari 2020. Dus volgende week                  
vrijdag hebben de leerlingen al vrij..... 
 
Nieuwe noodverlichting 
Afgelopen dinsdag is nieuwe noodverlichting in de school gemonteerd. 
 
Welkom 
Morgen, zaterdag 15 februari, wordt Bo 4 jaar. Bo: alvast hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag en een fijne                  
dag! En: welkom in groep 1-2b, waarin je volgende week nu ‘echt’ komt! 
 
Het belang van lezen 
Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Onderzoek toont aan dat lezers niet                     
alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Leren begint bij lezen. Wie                
kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt er                
voor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt. Zo kunnen kinderen meekomen in de                  
(digitale) samenleving en daar heeft iedereen belang bij.  
 
Oók in ‘de Schakel’ zijn we bewust bezig met het leesonderwijs. Hiervoor hebben wij voor het schooljaar                 
2019/2020 een leesplan vastgesteld. Dit onder leiding van onze leescoördinatoren: juf Karin en juf Judith.  
 
Naast het periodieke bibliotheekbezoek met de kinderen, werken we in de groepen structureel aan technisch               
en begrijpend lezen door ‘vrij lezen’, ‘voorlezen’ en ‘praten’. 
 
Project Uurtje voor de klas 
In het kader van het project ‘Uurtje voor de klas’ hebben we volgende weer een geïnteresseerde voor het                  
onderwijs, die op onze school wil meelopen.... Volgende week donderdag 20 februari 2020 loopt de               
betreffende persoon de gehele dag mee in groep 6! 
 
Adviesgesprekken VO groep 8 
Deze gesprekken vinden plaats aanstaande maandag 17 februari 2020, tussen 16.30-20.00 uur. Afgelopen             
donderdag zijn de betreffende ouders/verzorgers, alsmede de betreffende leerling, hiervoor uitgenodigd.  
 
Namens de school zijn juf Angelina en ondergetekende bij dit gesprek aanwezig. 
 
Geboren 
Namens de school feliciteren wij de familie Roos (Romy en Ivan) met de geboorte van Benaja. Benaja is                  
vorige week zaterdag geboren. En daarmee een broertje voor Nilla en Kidon. 
 
Nogmaals van harte gefeliciteerd, en veel liefde en gezondheid toegewenst, en Gods’ Zegen! 
 
Rapportgesprekken en TSO (van onze administratie, Hanneke van der Velde) 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Zoals in de nieuwsbrief is aangekondigd, ontvangt u hierbij een uitnodiging om het digitale formulier, middels                
onderstaande link in te vullen voor de rapportgesprekken op maandag 2 en 5 maart aanstaande.  
 
U kunt het formulier invullen tot uiterlijk dinsdag 18 februari 2020.  
 
U ontvangt dan uiterlijk vrijdag 21 februari 2020 een e-mail met het tijdstip waarop u op school verwacht wordt. 
 
https://forms.gle/co9h6C8dGWFCaAsPA 

https://forms.gle/co9h6C8dGWFCaAsPA


 
 
 
 

 
Graag maak ik ook gebruik van deze e-mail om u te herinneren aan de wijzigingen in de TSO. U kunt u                     
kind(eren) aanmelden tot 21 februari 2020. Voor meer informatie zie de nieuwsbrief van vrijdag 7 februari                
2020. 
 
Enkele wijzigingen personeelsbezetting volgende week: 
 
Groep 6 

● Maandag 17 februari: juf Karin 
● Dinsdag 18 februari: meester Kees van den End 
● Woensdag en donderdag: juf Karin 

 
Groep 7-8 

● Maandag 17 februari: juf Zuzanne 
● Dinsdag 18 februari: juf Zuzanne 

 
Groep 8 

● Woensdag 19 februari: juf Regina van Rikxoort 
● Donderdag 20 februari: juf Regina van Rikxoort 

 

 
 
Bijna de start van groep 0/1 



 
 
 
 

Over 2 weken is het zover: we gaan starten met een derde kleutergroep, groep 0/1. Vorige week zijn de                   
betreffende ouders/verzorgers geïnformeerd........juf Rianne is zich al aan het inwerken.....het meubilair en het             
lesmateriaal is besteld.....en volgende week donderdag gaan we de teamkamer ‘ombouwen’ tot            
klein-leslokaal..... 
 
We zien er naar uit! Volgende week meer informatie in de Nieuwsbrief.... 
 
Schoolfruit volgende week 
 

 

 
● 1 tomaat per leerling; 
● 1 meloen per 16 leerlingen; 
● 1 peer per leerling. 

 
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. 

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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