
 
 
 
 

1 

Afscheid groep 8 
Afgelopen woensdag hebben we, in een feestelijke bijeenkomst en met een prachtige musical, afscheid              
genomen van onze leerlingen van groep 8. Het ga jullie goed in het voortgezet onderwijs! 

Buitengewone Algemene Leden Vergadering 14 juli 2020 
In de nieuwsbrief van 3 juli informeerden wij jullie onder het kopje ‘ALV’ over het plan om het noodlokaal te                    
vervangen door een permanent extra lokaal. Op 14 juli was er een extra ALV ingelast waar we de leden om                    
instemming hebben gevraagd om als bestuur aan de slag te gaan met de eerste stappen richting nieuwbouw.  

We zijn heel dankbaar te kunnen melden dat er unaniem is gekozen door de leden om de plannen voort te                    
zetten. Wij houden jullie op de hoogte. 

Nog geen lid van onze Vereniging? Aanmelden kan via de volgende link: 

http://www.schakelvinkeveen.nl/wp-content/uploads/2017/05/aanmeldingsformulier_vereniging.pdf 

Verlenging continurooster  
Na de zomervakantie gaan we tijdelijk, tot in ieder geval de kerstvakantie, verder met het continurooster. Dit                 
met instemming van zowel de personeelsgeleding als de oudergeleding van onze medezeggenschapsraad. 
 
De schooltijden zijn dan als volgt (zoals de laatste periode van dit schooljaar): 

● maandag: 8.30-14.30 uur; 
● dinsdag: 8.30-14.30 uur; 
● woensdag: 8.30-12.30 uur; (let op; dit is anders dan wat u gewend bent! Op woensdag zijn de                 

kinderen een kwartier later uit vanwege het aantal uren dat een kind naar school moet gaan) 
● donderdag: 8.30-14.30 uur; 
● vrijdag: 8.30-14.30 uur. 

 
Alle BSO’s sluiten aan op ons continu-rooster. Wél kan het zijn dat zij met u als ouders/verzorgers tot een                   
tijdelijke kleine aanpassing van het contract komen. Neem dan ook zelf even contact op met de BSO van uw                   
kind/kinderen. 
 
Na de zomervakantie gaat de medezeggenschapsraad een enquête uitzetten onder alle ouders van de              
Schakel gericht op de vraag of er draagvlak is om het continurooster structureel te maken. Maar hierover                 
ontvangt u te zijner tijd nog nader bericht. 
 
Hulp ouders gevraagd voor pleinwacht tijdens continu-rooster 
Ook bij een continu-rooster hebben leerkrachten recht op een pauze. Dit proberen we wel zoveel mogelijk met                 
onderwijs-ondersteunend personeel op te vangen. Op de maandag en de vrijdag lukt dit echter niet. Voor                
beide dagen zoeken we dan ook nog 2 ouders die van 11.55-12.35 uur pleinwacht willen houden. Wie biedt                  
zich hiervoor aan? Graag uw aanmelding naar de directeur. 

Studenten bedankt  
De afgelopen weken hebben we hulp gehad van maar liefst 5 studenten, die allerlei praktische               
werkzaamheden hebben verricht om de school er weer ‘spic en span’ uit te laten zien. Kasten zijn                 
schoongemaakt, magazijn is opgeruimd, etc. Daniek, Merel, Sifra, Linda en Sifra: heel hartelijk dank! 
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Benoeming 
Met ingang van het nieuwe schooljaar 2020-2021 gaat Sandy van Schaik op onze school aan de slag als                  
onderwijsassistent. Het was al langer haar wens om het vak onderwijsassistent te gaan leren, in de vorm van                  
een leer-werk-traject. Nu onze school, vanaf dit voorjaar, officieel een ‘erkend leerbedrijf’ is, kunnen wij deze                
leerplaats dan ook voor studenten bieden. 

Dit betekent dus dat Sandy met ingang van het nieuwe schooljaar 2020-2021 als onderwijsassistent op onze                
school werkzaam is. Op maandag in groep 1-2b en op dinsdag in groep 1-2a. 

Stage onderwijsassistent 
Met ingang van het nieuwe schooljaar 2020-2021 gaat Jet Haveman op onze school stage lopen als                
onderwijsassistent. Hiervoor volgt zij een opleiding bij de ROC Amsterdam.  

Jet gaat aan de slag in groep 3, op dinsdag en op donderdag. 

Groepsverdeling schooljaar 2020-2021 
Hieronder treft u nu het volledige en complete overzicht aan van de leerkrachten en onderwijsassistenten die                
in het nieuwe schooljaar 2020-2021 voor de groepen staan. 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

groep 1-2a 
 
in lokaal rood 

juf Marlieke juf Marlieke + 
juf Sandy 

juf Wilma juf Wilma - 

groep 1-2b 
 
in lokaal oranje 

juf Lianne + juf 
Sandy 
 

juf Lianne + juf 
Rianne 
 

juf 
Lianne/Deborah 
+ juf Rianne 

juf Deborah + 
juf Rianne (mi) 
 

 

groep 3 
 
in lokaal geel 

juf Hanneke juf Hanneke + 
juf Jet 

juf Anja juf Anja + juf 
Jet 

juf Anja 

groep 4 
 
in lokaal 
teamkamer 

juf Mariëlle juf Mariëlle - - - 

groep 5 
 
in lokaal blauw 

juf Ilse juf Ilse - - - 

groep 4-5 
 
in lokaal blauw 

- - juf Mariëlle juf Mariëlle + juf 
Rianne (mo) 

juf Ilse 

groep 6 
 
in noodlokaal 

juf Karin 
 
 

juf Karin 
 
 

juf 
Karin/meester 
Jorne 

meester Jorne 
 
 

meester Jorne 
 
 

groep 7 juf Judith dW juf Judith dW juf Judith K juf Judith K juf Judith K 
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in lokaal 
lichtblauw 

groep 8 
 
in lokaal groen 

juf Willemijn juf Willemijn  juf Willemijn juf Willemijn juf Willemijn 

 
Daarnaast zijn in het nieuwe schooljaar 2020-2021 ook de volgende leerkrachten, in overige functies, op de                
school werkzaam: 

● Juf Angelina (Interne Begeleider; werkzaam op dinsdag, donderdag en vrijdag); 
● Juf Mandy (Leerkracht Plusgroep; werkzaam op woensdag en donderdagmorgen); 
● Juf Adinda (Remedial Teacher; werkzaam op maandag en donderdag); 
● Meester Jorne (Interne leerlingenbegeleiding, op momenten dat hij niet voor de groep staat); 
● Juf Dianne (Vakleerkracht bewegingsonderwijs; werkzaam op vrijdag); 
● Hanneke van de Velde (administratief medewerker; werkzaam op donderdag). 

Invulling Plus-klas vanaf start nieuwe schooljaar (van juf Mandy) 

Beste ouders,  

Een aantal kinderen hebben het afgelopen jaar meegedaan in de plusklas. We hebben samen veel gekletst,                
gelachen, geleerd en van tijd tot tijd ook veel frustratie ervaren wanneer opdrachten niet liepen zoals de                 
kinderen in hun hoofd hadden of zelfs compleet mis gingen. Tijdens onze laatste bijeenkomst hebben we                
geëvalueerd wat de plusklas dit jaar voor hen betekend heeft. Er werden veel mooie dingen genoemd, zoals:  
 

● Door de leerkuil gaan 
● Denken als growie (groeimindset) 
● Samenwerken 

Maar de kinderen gaven ook eerlijk aan dat ze het jammer vonden dat er geen werk mee ging naar de klas.                     
Iets dat voorgaande jaren wel gebeurde. Mede daarom is besloten om het volgend jaar iets anders aan te                  
pakken.  

Bij de start van het volgende schooljaar wordt er gedegen geobserveerd welke kinderen er behoefte hebben                
aan extra uitdaging. Er is materiaal besteld waar de kinderen in de klas aan kunnen werken. Door het                  
reguliere schoolwerk te compacten, hiermee bedoel ik het overslaan van overbodige herhaling- en oefenstof,              
komt er tijd vrij voor uitdagend werk. Hierbij kunt u denken aan smartgames, maar ook bijvoorbeeld extra                 
rekenuitdaging in de vorm van Rekentijgers. Voor de kinderen die daar nog niet voldoende verrijking uithalen                
is er ook de methode 'Denken over taal' en 'Denken in getallen' aangeschaft. Een methode die nog weer                  
uitdagender is en waarbij leerlingen wordt gevraagd om te analyseren, filosoferen, evalueren en te creëren.               
De instructie hierover wordt gegeven buiten de klas, op de woensdagochtend.  
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Na de herfstvakantie zal de plusklas weer starten op de donderdagochtend. U krijgt bericht wanneer uw kind                 
hieraan mag mee doen.  

Welke nieuwe leerlingen starten per 31 augustus 2020 ‘nieuw’ op onze school 
De volgende 8 leerlingen verwelkomen we als nieuwe leerlingen op de school: 
Groep 1: Sep Voorneveld en Loretto Boz 
Groep 3: Arwen Sebti en Jace van Zijtveld 
Groep 6: Jezz Bracke en Emme-Lou Suikerbuik 
Groep 7: Fallon Samson en Tibor Liefting 

Welkom allemaal! 

Typecursus de Typetuin gaat weer van start! 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
Bij voldoende aanmeldingen start in het nieuwe schooljaar op PCB de Schakel de groepstypecursus van de                
Typetuin. Deze cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8. Geef je kind een voorsprong voor                    
de rest van zijn/haar leven!  
 
Waarom leren typen? 
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan kinderen                
die zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd een goede                
typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede typevaardigheid beter kunnen               
spellen. 
 
Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk als een mooi, leesbaar handschrift. Maar dat gaat niet                 
vanzelf; in een groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek je het beste resultaat. In de                 
Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de cursus wordt                
doorlopen ook voor ieder kind anders.  
 
Startdatum: woensdag 30 september 2020 
Lestijd: 12:15 tot 13:15 uur 
Leslocatie: PCB de Schakel, Pijlstaartlaan 1 3645 GR VINKEVEEN 
 

● De Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee). 
● Kinderen oefenen thuis online op hun eigen tempo en niveau. 
● Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie. 
● Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten. 
● De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 lessen van 60 minuten gepland. 
● Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl). 
● Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal. 

 
Hoe eerder je inschrijft, hoe voordeliger! 
Inschrijven t/m maandag 20 juli: €160,-  
Inschrijven tussen 20 juli en 1 augustus: €175,- 
Inschrijven vanaf 1 augustus: €185,- 
Let op: Er is slechts plek voor 14 kinderen (zie ook kader rechts bovenaan), dus VOL=VOL! 
 
Inschrijven is een fluitje van een cent 
1. Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.  
2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in. 
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3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.  
4. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van de cursuslocatie van jouw keuze.  
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”. 
6. Rond de inschrijving verder af.  
 
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?  
Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.  
Met vriendelijke groeten, Team van de Typetuin 

En dan is het zomervakantie  
Het schooljaar 2019-2020 zit erop. Vanmiddag hebben we met alle schoolgeledingen (Commissie van             
Toezicht, bestuur, medezeggenschapsraad, ouderraad), in combinatie met een BBQ, stilgestaan bij dit            
schooljaar. 

Het was een gewoon schooljaar, maar ook wel een bijzonder schooljaar waarin de Corona-crisis heeft               
gedomineerd. Het heeft veel van u als ouders gevraagd. Immers, het is niet gering om ineens thuis-juf of                  
thuis-meester te zijn. En ook voor ons als team was het een intensieve periode met Afstandsonderwijs, met                 
halve-klassen-werken, met de Opvangklas, met het continu-rooster, etc. 

We zijn u als ouders enorm dankbaar voor al uw steun en inzet gedurende het afgelopen schooljaar.  

Nogmaals onze dank.  

Als bestuur en team wensen wij u allen een goede zomervakantie toe! 

Vandaag (vrijdag) heeft ieder gezin een ‘groei-potlood’ met een korte bedankbrief meegekregen. 

Op maandag 31 augustus 2020 verwachten we alle kinderen weer op school. Gewoon om 8.30 uur! We                
handhaven hierbij de bestaande looproutes en de ‘vakken voor de kinderen’. We merken dat dit rust en                 
structuur geeft. De hekken van de school gaan om 8.20 uur open. 

Tenslotte 
Een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan! 
 
Nogmaals u allen een fijne zomerperiode toegewenst. 
 
Mvg, mede namens het team, Marius-Jan Breugem, directeur 
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