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Regels m.b.t. Covid-19
https://docs.google.com/document/d/13jO0ZMJ6P9_Lex4xzpRow0l1zQP_RJNeIX604olHVT0/edit?usp=
sharing

Geboren
Afgelopen zaterdag 13 maart 2021 is Ties geboren bij juf Willemijn en Jeroen. Wat hebben we er (ook) als
school naar toegeleefd dat de baby bij de juf zou worden geboren. Wat bijzonder....

Namens de school: van harte gefeliciteerd met de geboorte van Ties! Wij wensen juf Willemijn en Jeroen veel
geluk, liefde en de zegen van de God toe bij het opgroeien/opvoeden van Ties!

Wilt u een kaartje sturen:
Willemijn van Zijl en Jeroen Kamstra
Ophelialaan 11
1431 HA Aalsmeer
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Welkom Soraya
Afgelopen zondag 14 maart 2021 is Soraya 4 jaar geworden. En daarmee is zij nu ‘echt’ een nieuwe leerling
van onze school. En zij zit al in groep 0 bij juf Sandy en juf Rianne. Welkom Soraya!

Schoolreis
Natuurlijk onder voorbehoud van dat het ‘mag en kan’ van de GGD (en van u als ouders, verzorgers): de
schoolreis voor de gehele school staat gepland voor donderdag 24 juni a.s. Waar we dan naar toe gaan:
natuurlijk houden we dat nog even geheim.....

Eerstvolgende Gezonde Start
De eerstvolgende Gezonde Start voor de school is op maandag 10 mei aanstaande!

Overgenomen uit de Nieuwe Meerbode van deze week
Vinkeveen – Basisschool de Schakel in Vinkeveen wil ook actief haar bijdrage verlenen om toekomstige
leerkrachten de praktijkopleiding te kunnen bieden én zij-instromers te enthousiasmeren voor een baan in het
onderwijs. Daarvoor heeft de Schakel in het najaar van 2019 al een aantal dagen de mogelijkheid geboden
‘om een dag mee te lopen in de klas’, en daarna een gastles te geven in de groep. Verschillende jongeren,
maar ook zij-instromers, hebben hiervan gebruik gemaakt.

Met ingang van het schooljaar 2020-2021 is de Schakel een gecertificeerde werkervaringsplaats voor

studenten voor onderwijsassistent en sport & beweging bij de ROC’s. Op dit momenten werken 3 studenten
voor Onderwijsassistent op de Schakel. Oók is de Schakel inmiddels Opleidingsschool voor de
PABO-opleidingen, waarvoor dit schooljaar maar liefst 3 PABO-studenten stage lopen op de Schakel. Hiervoor
heeft de Schakel een gecertificeerde schoolopleider in dienst genomen.

Dit sluit aan bij de nieuwe visie van de Schakel om een kennisinstituut te zijn voor natuurlijk de leerlingen,
maar ook voor (toekomstige) leerkrachten en onderwijsassistenten. Binnen het profiel ‘Zorg en Aandacht’ van
de Schakel (onder)zoeken we steeds nieuwe vormen van onderwijs vanuit Zorg & Aandacht.

Bent u/ben jij ook geïnteresseerd om binnen de Schakel opgeleid te worden als leerkracht of
onderwijsassistent? Neem hiervoor contact met de directeur, Marius-Jan Breugem.
directie@schakelvinkeveen.nl, 06-39774383.

Meedenkers gevraagd voor herinrichting schoolplein
Nu binnenkort de uitbreiding van de school wordt opgestart, gaan we ook nadenken over de herinrichting van
het schoolplein nadat de school is uitgebreid (dat is volgens planning 1 augustus aanstaande).

Ook moeten er nog nieuwe speeltoestellen worden geplaatst, vanwege het auto-ongeluk tijdens het voorjaar
(weet u nog wel?).

2



3

Kortom: we willen het hele schoolplein een face-lift geven. Hiervoor gaan we een Werkgroep Herinrichting
Schoolplein vormen. Wie van de ouders/verzorgers wil hierin meedenken? We zoeken naar 2 ouders.....
Graag uw aanmelding naar ondergetekende: directie@schakelvinkeveen.nl.

Nadat we uw aanmeldingen binnen hebben, plannen we een eerste vergadering van de werkgroep in mei
aanstaande.

Schoolfruit volgende week:

Start Bijlesmeester.
De organisatie voor de inzet van de Bijlesmeester is nagenoeg rond: vorige week waren er nog niet genoeg
bijlesmeesters/bijlesjuffen beschikbaar.....dit is nu bijna rond. We verwachten in de week van 29 maart
aanstaande te kunnen starten. Volgende week hoort u meer door middel van de Nieuwsbrief.

Nog even voor de duidelijkheid: de Bijlesmeester richt zich op het geven van extra begeleiding aan kinderen,
na schooltijd. Het gaat hierbij om opgelopen achterstanden als gevolg van de Corona-periode, wat natuurlijk
verklaarbaar is.

Start Huiswerkbegeleiding op de Schakel
Verder willen we na de meivakantie gaan starten met Huiswerkbegeleiding op de Schakel. Dit ook na
schooltijd.

Het verschil met de Bijlesmeester is dat de Huiswerkbegeleiding zich richt op het geven van begeleiding aan
veelal de oudere leerlingen voor het ‘leren van huiswerk’. Soms is het voor ouders, maar ook voor leerlingen,
heel moeilijk om thuis het huiswerk te maken. En dan hebben we het vaak over studievaardigheden.
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Deze Huiswerkbegeleiding doen we samen met het Jongerenwerk, die hiervoor jongere en oudere vrijwilligers
inzet. Maar ook wel PABO-studenten.

3 vragen aan u als ouders/verzorgers:
1. We zoeken enkele ouders/verzorgers die als vrijwilliger mee willen draaien om af en toe

huiswerkbegeleiding te geven. Graag uw aanmelding bij ondergetekende;
2. Wilt u gebruik maken van de huiswerkbegeleiding voor uw kind/kinderen? Geef dit dan door aan uw

leerkracht;
3. Wilt u gebruik maken van de huiswerkbegeleiding voor uw oudere kinderen, die al op het VO zitten?

We gaan proberen om deze ook een plek te geven. Graag uw aanmelding aan ondergetekende.

Mooie ontwikkeling voor de Schakel....het kennisinstituut voor Vinkeveen en Waverveen!

Voortgangsgesprekken afgerond
De voortgangsgesprekken hebben plaatsgevonden. Fijn dat u allemaal zo goed hebt meegedaan....de
ouders/verzorgers zaten keurig achter de laptop om de voortgang van uw kind/kinderen met de
leerkracht/leerkrachten te bespreken. Belangrijk.....Dank voor uw betrokkenheid!

Uitgestelde studiedag op vrijdag 4 juni 2021.
De verplaatste studiedag voor de school is op vrijdag 4 juni 2021. Op deze dag hebben de leerlingen dan vrij!

Tenslotte
Voor nu een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan!

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