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

Wat een spektakel afgelopen dinsdag met het heien
Het gaf afgelopen dinsdag natuurlijk de nodige reuring, dat heien.....maar het gaf veel bekijks voor de
kinderen....!

Afscheid Arwen
Vorige week is Arwen Sebti verhuisd van Vinkeveen naar Sneek. En gelukkig heeft ze daar ook een nieuwe
school gevonden. Natuurlijk vinden we (en in het bijzonder groep 4) het heel erg jammer dat Arwen vertrekt,
maar we wensen haar, samen met haar moeder, een heel fijne tijd toe in Sneek en op de nieuwe school!

Terugblik Buitenspeeldag (van juf Marlieke)
Onder het motto; buiten hebben kinderen meer plezier, buiten bewegen
kinderen meer, buiten werken kinderen meer samen en alle vakken zijn
geschikt om buiten te geven, kregen verschillende groepen dinsdag 13 april
2021 een buitenles aangeboden. Jantje Beton en IVN natuureducatie
ondersteunen en stimuleren leerkrachten om meer lessen buiten te geven. Zij
hebben de nationale buitenlesdag georganiseerd. Op deze dag worden er
verschillende activiteiten aangeboden op het gebied van beweging en natuureducatie.
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Groep 0, 1/2a, 3 en 4 hebben op deze ochtend een dansworkshop aangeboden gekregen. Een enthousiaste
dansleidster nam ons mee in de bloementuin waarin we op muziek mochten dansen. Alle dansen waren in het
teken van de lente. Ondertussen werden er ook lentebloemen weetjes, een eendendans en een vlinderdans
met de kinderen gedaan. Wat waren de kinderen enthousiast bezig! Groep 1/2b en groep 7 en 8 hebben een
les fotografie gedaan. De kinderen van groep 1/2b hebben met takjes een fotolijstje gemaakt. Hiermee zijn ze
in het park op zoek gegaan naar een mooie foto dat in hun frame pastte. Hiervan werd ook echt een foto
gemaakt! De groepen 7 en 8 kregen drie opdrachten mee. De kinderen moesten een buitenfoto met een vast
ritme maken, bv. een bakstenen muur, een natuurfoto met ritme en een foto met illusie. De groepen 5 en 6
hebben deze dag in het Zwanenpark gezocht naar waterdiertjes. Ze hebben onderzocht in wat voor
leefomgeving deze waterdiertje leven. Denk aan het meten van de diepte en de temperatuur van het water. Ze
hebben zelfs het water gezuiverd. Alle waterdiertjes die ze hebben gevangen en onderzocht, mochten ze
meenemen in een aquariumbak naar de klas. De kinderen van groep 5 hebben zelfs een waterschorpioen
gevangen. Wat een mooi en leerzaam evenement waarin de kinderen heerlijk buiten bezig zijn geweest.
Volgend jaar, doen wij weer mee!

Volgende week vrijdag Koningsspelen dit jaar (van meester Jorne en juf Dianne)
Op vrijdag 23 april zullen we weer meedoen met de landelijke Koningsspelen. Het zal dit jaar allemaal iets
anders gaan dan dat we gewend zijn, maar we zijn dankbaar dat we (in aangepaste vorm) dit feest kunnen
vieren. Anders dan anders is dat er dit jaar geen Koningsontbijt is en we kunnen met minder kinderen tegelijk
de spelletjes spelen. Dit laatste heeft naast de corona maatregelen ook te maken met het feit dat een gedeelte
van het plein is afgezet wegens de bouw van het nieuwe lokaal. Ondanks deze beperking gaan we er een
mooi feestje van maken met de kinderen van groep 3 t/m 8, groep 1/2 is op vrijdag vrij. Het exacte programma
blijft nog even geheim, maar u kunt erop rekenen dat de kinderen die dag lekker actief en creatief bezig zullen
zijn. Het zou leuk zijn als op deze feestelijke dag zoveel mogelijk kinderen (en natuurlijk ook leerkrachten) in
het oranje of rood/wit/blauw naar school komen.

Volgende week de Cito Eindtoets groep 8 (van juf Karin)
Volgende week dinsdag, woensdag en donderdag zal voor groep 8 in het teken staan van de Cito eindtoets.
De leerlingen gaan aan de slag met allerlei opgaves op het gebied van rekenen, taal, wereldoriëntatie.
Altijd een bijzonder moment voor de leerlingen. De afgelopen weken hebben we al wat oude toetsen gemaakt
om een goed beeld te krijgen van het soort opgaves die voorbij gaan komen en de tijd die hiervoor staat.
We hopen dat de kinderen zo met vertrouwen de komende week tegemoet gaan.

Openen BSO
Zoals u uit de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge van afgelopen dinsdag hebt vernomen:
met ingang van volgende week maandag 19 april gaan de BSO’s weer open. Alle ouders worden/zijn door de
BSO’s ook hierover geïnformeerd.
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De bijlesmeester
Vanaf volgende week draaien de bijlessen weer volledig; zie hieronder! In overleg met de bijlesmeester gaan
we de tijdsduur van de bijlessen iets verkort tot één uur (dus 14.45-15.45 uur). Goed voor u als
ouders/verzorgers om hiermee rekening te houden.

Dinsdag: 14.45-15.45 uur:
groep 4-5: meester Leonard
groep 6: juf Diaan
groep 7: juf Judit

Donderdag: 14.45-15.30 uur:
NT2 onderbouw-groep 1 en 2: juf Judit

Donderdag: 14.45-16.15 uur:
NT2 onderbouw-groep 3: juf Judit

Donderdag: 14.45-15.45 uur:
groep 8+NT2 bovenbouw: juf Diaan

Verzoek invullen vragenlijst onderzoek oudleerling Naomi van Selm
Beste ouders/verzorgers van de Schakel,

Zou u mij willen helpen afstuderen? Samen met nog 6 andere studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam
doe ik onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de eetgewoonten van kinderen met een leeftijd tussen
4 en 12 jaar. Met ons onderzoek hopen wij bij te dragen aan een gezondere samenleving. Bent u een ouder of
verzorger van een kind in de leeftijdscategorie 4-12 jaar en woont u in Nederland? Dan zou u mij enorm
helpen door het invullen van deze vragenlijst! (±15 minuten, volledig anoniem).
De link naar de vragenlijst: https://vuamsterdam.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_7ODyi86Og6YHkp0

Alvast bedankt!
Naomi van Selm, oud-leerling van de Schakel

Schoolvakanties en vrije dagen dit schooljaar
Meivakantie | 03 mei t/m 07 mei 2021
Hemelvaart | 13 mei t/m 14 mei 2021
Pinkstervakantie | 24 mei t/m  28 mei 2021
Studiedag | 04 juni 2021
Zomervakantie | 19 juli t/m 27 augustus 2021

Let op: in week van Koningsdag GEWOON SCHOOL
Let op: in de week van Koningsdag is er gewoon school:

● maandag 26 april: schooldag
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● dinsdag 27 april: school vrij vanwege Koningsdag
● woensdag 28 april: schooldag
● donderdag 29 april: schooldag
● vrijdag 30 april: schooldag

Ontvangen informatie van Ouders Lokaal
Goedemorgen,

Wij hebben weer inspirerende en leuke activiteiten georganiseerd. Zoals jullie gewend zijn van ons zijn deze
geheel kosteloos. Kunnen jullie ze onder de aandacht van de ouders brengen? Alvast dank.

Aankomende activiteiten
Donderdagmiddag 15 april: Jachtseizoen Mijdrecht
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/jachtseizoen-weet-jij-te-ontsnappen
Donderdagavond 22 april: Zoom Workshop Van Ruzie naar Rust tussen je kinderen
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/zoom-workshop-van-ruzie-naar-rust-tussen-je-kinderen
Dinsdag 27 april: Kids Kleedjesmarkt DRV
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/kids-kleedjesmarkt-drv
Woensdagavond 28 april: Zoom Opvoeden na Scheiding
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/zoom-praat-lokaal-opvoeden-na-scheiding-0
Donderdagmiddag 29 april:  Jachtseizoen Wilnis
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/jachtseizoen-weet-jij-te-ontsnappen-0
Maandagavond 10 mei:  Praat Lokaal HSP https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/praat-lokaal-hsp-0
Dinsdagavond 18 mei: Zoom Workshop Beelddenker in Huis
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/zoom-workshop-beelddenker-huis
Woensdagavond 19 mei: Workshop Je Kind naar de Brugklas
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/workshop-je-kind-naar-de-brugklas

Voor een totaaloverzicht van de agenda zie: https://derondevenen.ouderslokaal.nl/events
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Nieuw! Leerlingenraad op de Schakel

Afgelopen woensdag heeft meester Marius-Jan in de groepen 3 en 7 een presentatie gehouden over de start
van een leerlingenraad voor de Schakel. Gelijk kwamen ‘s avonds de eerste aanmeldingen vanuit groep 7 al
binnen....! Volgende week maandag geeft juf Karin een presentatie voor de groepen 4-5 en 6.

De verkiezingen voor alle groepen vinden plaats volgende week woensdag 21 april 2021. In iedere groep
mogen 2 leerlingen zich verkiesbaar stellen voor de leerlingenraad, als afgevaardigde namens hun groep.

Schoolfruit volgende week:

Verschenen Persbericht deze week: Onderzoek naar totstandkoming Onderwijs Kindcentrum bij
basisschool de Schakel Vinkeveen
De besturen van de Protestants Christelijke Basisschool de Schakel te Vinkeveen en Kinderopvang Mirakel de
Ronde Venen, hebben een intentieverklaring ondertekend, gericht op onderzoek voor de realisatie van een
Onderwijs Kind Centrum (OKC) bij de Schakel.

Al langere tijd werkt basisschool de Schakel samen met de kinderopvang, door middel van een peutergroep
waarbij 3-jarigen tweemaal per week een ochtend naar de Schakel komen.
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De Schakel en Mirakel hebben de wens om deze samenwerking uit te gaan breiden in een nieuw te vormen
OKC, met als doel om, naast het aanbieden van een ononderbroken ontwikkelingslijn voor kinderen van 0-12
jaar, vanuit verschillende facetten, extra in te zetten op preventie, in de vorm van vroegsignalering en
ouderparticipatie.

Verder is het doel om één zorgteam binnen het te vormen OKC op te richten, waarin een breed scala van
instellingen op het terrein van (jeugd)hulp/zorg kunnen gaan samenwerken. Voor de ouders/verzorgers is dit
gemakkelijk: voor alle vragen betreffende onderwijs, zorg en opvoeding kan men op één punt, namelijk op
OKC de Schakel terecht.

Het onderzoek richt zich er ook op om het OKC in het gebouw van de Schakel aan te bieden.

Kortom: een compleet Onderwijs Kindcentrum bij de Schakel, inclusief de aanwezigheid van voor- en
buitenschoolse opvang.

Het onderzoek moet uiterlijk in september 2021 zijn afgerond.

Bouwnieuws voor de volgende week
Deze week hebben hei-werkzaamheden plaatsgevonden, waarbij vandaag de fundering is gestort.

Nu moet het beton even uitharden. In de loop van de volgende week gaat de aannemer de begane grondvloer
realiseren.

Tenslotte
Voor nu een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan!

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