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Betekenis korte persconferentie premier Rutte en minister De Jonge van afgelopen dinsdag 
Afgelopen dinsdag was er opnieuw een (korte) persconferentie van het Kabinet. Nieuwe maatregelen zijn niet               
afgekondigd; ook niet die betekenis hebben voor het basisonderwijs. We weten dat het virus ook in Vinkeveen                 
woekert, en ook gezinnen/families raakt.  

Als school zijn we zeer nauwlettend op veiligheid en hygiëne, en hopen daardoor een ‘veilige vesting te zijn’                  
voor uw kind/kinderen. 

Registratie bij bezoek aan school 
 

Iedereen die geen leerling is of werkzaam is op de Schakel, wordt 
gevraagd om een registratieformulier in te vullen bij binnenkomst 
in de school. Zodat we, als er een Corona besmetting in de school 
is, iedereen op de hoogte kunnen brengen. Na twee weken 
worden de gegevens vernietigd. 
 

 

Start 3 stagiaires op school 
Met ingang van volgende week komen, gedurende een periode van 2 weken, 3 PABO-stagiaires op school                
‘meelopen’. Onze school heeft zich als doel gesteld om ‘Opleidingsschool voor PABO-studenten’ te zijn/te              
worden. 

Voor de komende 2 weken betekent dit: 

● Jasmijn van Kreuningen is op maandag en dinsdag stagiair in groep 4; 
● Guido de Heer is op maandag en dinsdag stagiair in groep 5; 
● Jasmijn en Guido zijn op woensdag, donderdag en vrijdag stagiair in groep 4-5; 
● Josanne Slootweg is op maandag tot en met vrijdag stagiair in groep 7. 

 
Nieuwe stagiaire: welkom Guido 
Hoi, 

Ik ben Guido de Heer, en ik kom stagelopen bij jullie op Basisschool de Schakel in groep 5 en sommige dagen                     
met groep 4 erbij. 

Ik ben 17 jaar en hoop over een paar jaar zelf meester te zijn! 

Ik kom uit Kamerik, een dorp dat hier op de fiets een half uur vandaan is, ik woon daar op een boerderij waar                       
we allemaal varkens hebben. 

Ik denk dat ik bij jullie een hele leuke stage ga krijgen! Tot volgende week! 

Guido de Heer 
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Nieuwe stagiaire: welkom Jasmijn 
Beste ouders/verzorgers, 

Vanaf maandag 2 november hoop ik twee weken stage te lopen in groep 4 en 5, daarom stel ik mij even voor:                      
Ik ben Jasmijn van Kreuningen, ik ben 18 jaar en woon hier in Vinkeveen. 

Ik doe de pabo in Gouda op Driestar Educatief en zit in het eerste jaar van de opleiding. 

Ik heb er zin in! 

 

Geen voortgangsgesprekken 
De (reguliere) voortgangsgesprekken voor u als ouders, verzorgers met de leerkrachten waren ingepland voor              
volgende week donderdag 5 november alsmede maandag 9 november.  
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Gelet op de ernstige Corona-situatie hebben we besloten om deze te laten VERVALLEN. Maar laat duidelijk                
zijn: dit betekent niet dat er geen voortgangscontact tussen u en de leerkracht kan zijn.... In deze ‘online-tijd’                  
kan ook dat gewoon doorgaan. Dus: heeft u vragen over de voortgang van uw kind/kinderen: neem gerust                 
contact op met de leerkracht! 
 
Verkeersveiligheid 
Gisteren, donderdag, stond de politie (weer) aan de Pijlstaartlaan. De politie gaf aan er blij mee te zijn dat wij                    
als school steeds weer aandacht geven aan de veiligheid in de Pijlstaartlaan. Dat heeft immers ook te maken                  
met ons (parkeer)gedrag als ouders/verzorgers. We gaan nog in overleg met de gemeente om te kijken of de                  
verkeersveiligheid bij de scholen aan de Pijlstaartlaan nog verder kan verbeterd. Maar daar hoort u nog weer                 
meer over. 

En: let erop dat de Pijlstaartlaan eenrichtingsverkeer heeft tijdens de schooltijden.....anders riskeert u een              
boete... 

Volgende week woensdag: Dankdag (van juf Karin en juf Hanneke) 
Woensdag houden veel kerken in ons land een dienst om te danken. Op school hebben we                
hier bij de dagopening ook aandacht voor. We geven graag een ezelsbruggetje aan u door               
dat we kunnen gebruiken bij het bidden/danken. Wie weet gebruikt u het thuis ook? 

Ezelsbruggetje bij het bidden en danken  
1.De Duim staat voor Danken. Je mag God danken voor de dingen die Hij je vandaag heeft                 
gegeven. Voor je vrienden, de natuur, school, je ouders, je familie of je favoriete muziek of                
sport. Je kunt vast nog veel meer bedenken en daar mag je God voor danken!  

2.De Wijsvinger staat voor de Wereld. Je kunt bijvoorbeeld bidden voor mensen in landen waar oorlog is, voor                  
mensen die belangrijke beslissingen voor de wereld moeten maken, voor mensen die in armoede leven, voor                
de kerk, voor dieren die het moeilijk hebben.  

3.De Middelvinger staat voor Mijzelf. Vertel God bijvoorbeeld wat je moeilijk vond vandaag, leg uit waar je je                  
zorgen over maakt. Moet je een belangrijke keuze maken of vindt je het moeilijk op school? Je mag het bij                    
God neerleggen! Dank hem voor iets wat je mooi vindt aan jezelf.  

4.De Ringvinger staat voor Relaties. Relaties zijn de mensen waarmee je te maken hebt. Je kunt bidden voor                  
je zieke opa, je verdrietige vriendin, je ouders, je broertjes en zusjes of vrienden. Natuurlijk mag je God ook                   
danken voor de mensen om je heen.  

5.Ten slotte heb je de Pink. De Pink staat voor Prijzen. Prijzen is eigenlijk complimenten geven aan God. Het                   
is goed om God niet alleen te danken, maar ook te prijzen voor de dingen die Hij doet en heeft gemaakt!  

Welkom 
Welkom aan Julius, die afgelopen zondag 25 oktober 4 jaar is geworden. Julius is een nieuwe leerling van                  
groep 1-2a. Welkom! 

Welkom 
Noah is afgelopen maandag 26 oktober 4 jaar geworden, en vanaf die datum een nieuwe leerling in groep                  
1-2a. Welkom! 
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Schoolfruit 
Met ingang van de tweede week november ontvangt de Schakel weer schoolfruit. Dit fruit wordt geleverd op                 
dinsdag, daarom wordt het uitgedeeld op woensdag, donderdag en vrijdag (Zie onderstaande link voor meer               
info). Voor de groepen 1 en 2 betekent dit dat zij op donderdagmiddag een stuk fruit mee naar huis krijgen. 
 
Voor op de donderdagochtend zoeken wij nog ouders die willen helpen om dit schoolfruit uit te tellen en of                   
schoonmaken en in de klassen te brengen. Voor de woensdag en de vrijdag hebben wij inmiddels genoeg                 
aanmeldingen. Wilt u uw steentje bijdragen en kunt op donderdag helpen? Meldt u zich dan aan bij Hanneke                  
van der Velde via administratie@schakelvinkeveen.nl  
https://drive.google.com/file/d/1TWveWh_DwA7oNzPHmGQj3bDcc3KW7Rev/view?usp=sharing 

Volgende week donderdag: Nationaal Schoolontbijt 
Onze school doet mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Op donderdag 5 november kunt u uw zoon of dochter                  
voor één keer zonder ontbijt naar school sturen. Op die dag schuift de hele school namelijk aan tafel voor een                    
gezond ontbijt en voor een leuke les over de beste start van de dag. Zo leert uw kind op een feestelijke manier                      
hoe belangrijk elke dag ontbijten is en wat je ’s ochtends het beste kunt eten. De rest van het jaar ontbijten ze                      
natuurlijk thuis. Helpt u mee om dat zo gezond mogelijk te maken? Kijk voor meer informatie en tips op:                   
https://www.schoolontbijt.nl/ouders  

Zou u uw kind a.s. woensdag alvast een tasje met bord, beker, bestek mee willen geven? Het liefst voorzien                   
van naam! 

Volgende week vrijdag: andere gymleerkracht 
Volgende week vrijdag verzorgt Niels de Roos, leerkracht bewegingsonderwijs-in opleiding bij Hogeschool            
Windesheim, de vaklessen bewegingsonderwijs. 
 
Plusklas-Nieuws 
De afgelopen weken hebben in het teken gestaan van observaties, gesprekken met de leerkrachten en               
gesprekken met de kinderen. Als school hebben wij inmiddels goed in kaart welke kinderen extra uitdaging                
nodig hebben. Een groot aantal kinderen krijgt deze uitdaging in de klas, door middel van de plusboeken die                  
bij de methode horen. Er zijn ook kinderen waar dit nog niet voldoende voor is. Deze kinderen hebben                  
behoefte aan extra verrijking. Wanneer dit uw kind betreft, neemt de groepsleerkracht contact met u op.  

De materialen voor de verrijking zijn aangeschaft, maar kinderen kunnen hier niet zelfstandig mee aan de                
slag. Volgende week start de begeleiding. Er zullen kinderen extra begeleiding/uitdaging krijgen op het gebied               
van lezen (groep 3),taal ,rekenen, extra taal (bijv. Spaans) en mindset. De begeleiding wordt verzorgd door                
Mandy van Wijngaarden. 

We hadden u graag uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst, helaas kan deze niet doorgaan. Om ervoor               
te zorgen dat deze informatie toch bij belangstellende terecht komt, is er een filmpje beschikbaar.               
https://youtu.be/ihirr9z70ug  

Terugblik Open ochtend woensdag 28 oktober 2020 
Ondanks de beperkende Corona-maatregelen, hebben een aantal ouders afgelopen woensdagmorgen onze 
school bezocht. We hebben het e.e.a. verteld over ons onderwijs. Fijn dat we steeds meer nieuwe kleuters op 
school krijgen! 
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Enquête onderwijstijden door Medezeggenschapsraad (van de MR) 
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld, heeft de medezeggenschapsraad voor de herfstvakantie vergaderd.             
De enquête over de onderwijstijden was het hoofdonderwerp. U weet dat we nu een tijdelijk continurooster                
hebben totdat er een vaccin is of de maatregelen opgeheven worden. We merken op school bij de kinderen de                   
voordelen die het huidige rooster biedt: het is rustiger in de kleine pauze, er is minder gedoe buiten tijdens de                    
lunchpauze, er is meer rust omdat er met de hele klas gegeten wordt bij de juf én het komt de betrokkenheid                     
bij de lessen ten goede. 

Om onderwijstijden aan te mogen passen voor de lange termijn, is het verplicht om een enquête te houden                  
onder de ouders van onze school. De enquête zal anoniem uitgezet worden en wordt door de                
medezeggenschapsraad voorbereid. Over ongeveer een week zult u deze krijgen via uw oudste kind. We               
hopen dat u allemaal de enquête invult en inlevert bij de leerkracht van uw (oudste) kind. Dit is uw kans om uw                      
mening hierover te geven! 

Pianolessen op school 
Wist u dat Marleen van der Laaken iedere maandagmiddag en -avond én dinsdagmiddag en -avond               
pianolessen geeft op de school? De pianoles is voor iedereen....jong/oud....wel/niet leerling van de Schakel.              
Interesse? neem contact op met Marleen: pianolesmarleen@gmail.com. 06-13238293. 
 

 
 
Verloop typelessen op school 
Eerstvolgende groepsles is volgende week woensdag 4 november om 12.45 uur. 
 
Tenslotte 
Een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan! 
 
Mvg, mede namens het team, Marius-Jan Breugem, directeur 
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