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Warme week 
We zien terug op een zeer warme schoolweek. Doordat groep 8 op schoolkamp was, kon groep 6 de                  
afgelopen dagen gebruik maken van het (minder warme) lokaal van groep 8. En dat was wel fijn.... 
 
Maar gisteren en vandaag was het een heerlijk waterspektakel op het plein. Wat hebben de leerlingen, maar                 
ook de leerkrachten, hiervan genoten! 
 
Geweldig schoolkamp groep 8 deze week 
We zien terug op een heel verlopen schoolkamp deze week. Afgelopen dinsdag, woensdag en donderdag zat                
ons schoolkamp op de bekende locatie in Valkeveen. Er was een aangepast programma gemaakt, ivm de                
bekende Corona-maatregelen. 
 
We begrepen dat onze groep 8-ers enorm hebben genoten. En daar zijn we blij mee! 
 
En: woensdagmiddag was er een vossenjacht in Naarden-Vesting, met allemaal bekende vossen, maar die              
wel opgezocht moesten worden.... 
 

 
 
Een woord van dank aan juf Willemijn en juf Mariëlle voor de organisatie van het schoolkamp! En dank aan                   
Mees Oudshoorn en Jaap van der Velde jr. voor de begeleiding en Marjolijn Zwerver voor de vervoersdienst! 
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Versoepelingen Coronabeleid voor basisonderwijs c.a. (overgenomen van PO-Raad) 
Het voortgezet speciaal onderwijs mag na de zomervakantie weer volledig open. Dat maakte premier Mark               
Rutte afgelopen woensdagavond bekend in een persconferentie. Ook hoeven leerlingen onderling in het vso              
geen 1,5 meter afstand meer te bewaren.  
 
De afstandsregel voor basisscholen wordt ook versoepeld: leraren moesten tot nu toe zoveel mogelijk afstand               
houden van de leerlingen op de basisschool en scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Vanaf 1 juli hoeft dat                 
niet meer. De protocollen zijn geactualiseerd.  

Imago-onderzoek de Schakel 
Eind 2019 heeft DUO Onderwijsonderzoek & Advies voor ons een imago-onderzoek uitgevoerd. Het zijn              
mooie resultaten en we gaan ook vol enthousiasme aan de slag met de voorgestelde actiepunten. 

Voor het imago-onderzoek: zie de onderstaande link. 
 
https://www.schakelvinkeveen.nl/algemeen/imago-onderzoek/ 
 
Algemene Ledenvergadering 
Volgende week woensdag 1 juli a.s., 20.00 uur, is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Alle leden van                
onze schoolvereniging hebben hiervoor reeds een uitnodiging via de secretaris ontvangen. Een belangrijke             
vergadering, waarin onder meer de uitbreidingsplannen van onze groeiende school worden gepresenteerd.... 

Doorschuifmoment 
Voor de leerlingen is het natuurlijk heel spannend wie in het nieuwe schooljaar 2020-2021 de nieuwe juf of                  
meester is. Daarnaast komen ook een aantal nieuwe kinderen met ingang van het nieuwe schooljaar bij ons                 
op school. 

Woensdag 8 juli aanstaande, van 11.30-12.15 uur gaan alle kinderen kennis maken met hun nieuwe groep! 

Groepsverdeling schooljaar 2020-2021 
De groepsverdeling voor het schooljaar 2020-2021 is als volgt: 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

groep 1-2a juf Marlieke juf Marlieke juf Wilma juf Wilma - 

groep 1-2b 
 

juf Lianne 
 

juf Lianne 
 

juf 
Lianne/Deborah 

juf Deborah 
 

 

groep 3 juf Hanneke juf Hanneke juf Anja juf Anja juf Anja 

groep 4 juf Mariëlle juf Mariëlle - - - 

groep 5 juf Ilse juf Ilse - - - 

groep 4-5 - - juf Mariëlle juf Mariëlle juf Ilse 

groep 6 juf Karin juf Karin juf meester Jorne meester Jorne 
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Karin/meester 
Jorne 

 
 

 
 

groep 7 juf Judith dW juf Judith dW juf Judith K juf Judith K juf Judith K 

groep 8 juf Willemijn juf Willemijn  juf Willemijn juf Willemijn juf Willemijn 

 

Vergadering Medezeggenschapsraad met het bestuur 
Aanstaande maandagavond 29 juni 2020 vergadert onze Medezeggenschapsraad met een afvaardiging van            
het bestuur en de directie. In ieder geval willen we dan ook een besluit nemen over het nieuwe schoolrooster                   
met ingang van het nieuwe schooljaar 2020-2021. 

Zij-instromer 
Volgende week dinsdagmiddag 30 juni 2020 komt een zij-instromer in groep 6. Deze meneer wil daardoor een                 
indruk krijgen van het lesgeven als leerkracht in groep 6. 

Tenslotte 
Een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan! 

Mvg, mede namens het team, Marius-Jan Breugem, directeur 
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