1
Overlijden juf Diana Hendrikse
Afgelopen woensdag bereikte ons het droevige bericht dat juf Diana Hendrikse is
overleden. Diana is niet oud geworden, 59 jaar.
Een lange periode van ziekte is aan haar overlijden vooraf gegaan. Allerlei
behandelingen zijn uitgevoerd om de ziekte van kanker te bestrijden dan wel tot
een stabiele situatie te brengen. Dit heeft echter uiteindelijk niet mogen baten.
Met veel respect en waardering denken wij terug aan juf Diana, die jaren op de
Schakel heeft gewerkt. Zij heeft met veel plezier, gewerkt in verschillende
groepen.
Diana had vooral een passie voor het werken met kleuters. Zij bracht ze met veel
enthousiasme ook de liefde bij voor de natuur. In haar groep waren altijd wel
plantjes en bloemen te vinden. Ook heeft ze zich ingezet voor het verwezenlijken
van het schooltuintje waarin de leerlingen zelf konden zaaien, schoffelen en
oogsten.
Diana bleef intens genieten van wat ze in haar leven gekregen heeft. Vooral haar man, kinderen en
kleinkinderen waren haar dierbaar. Ook wanneer de ziekte zichtbaar werd in haar leven, heeft ze genoten van
wat ze nog wel kon en wat ze nog wel had. Haar vertrouwen in God gaf haar rust voor alles wat op haar weg
gelegd werd.
Wilt u meeleven met de familie Hendrikse:
fam. T. Hendrikse
Turelurenlaan 4
3645 KH Vinkeveen
Regels m.b.t. Covid-19
https://docs.google.com/document/d/13jO0ZMJ6P9_Lex4xzpRow0l1zQP_RJNeIX604olHVT0/edit?usp=
sharing
Hart van Nederland - de Schakel
Afgelopen maandag kreeg de school bezoek van een cameraploeg van SBS6. In het kader van het
programma ‘Hart van Nederland’, wilde men opnames maken over het prachtige initiatief ‘Nijntje Hangoor’,
waar wij als school ook aan meewerken. Dit was zo toepasselijk omdat het afgelopen maandag de Nationale
dag tegen het pesten was.
Wilt u de opname nog eens nazien? Zie de onderstaande link.
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/speciaal-nijntje-pakket-moet-allerjongsten-leren-over-pesten
Vervanging volgende week
Groep 7: maandag 26 april: juf Judith Kroon (ipv juf Judith de Waal).
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Terugblik Koningsspelen van vandaag (van meester Jorne)
Op vrijdag hebben we met elkaar gezellig deelgenomen aan de Koningsspelen. Na het kijken van de officiële
opening door Koning Willem-Alexander en Koning Maxima zijn de spelletjes begonnen. In verband met de
coronamaatregelen was er een verdeling gemaakt tussen de groepen 3/4/5 en 6/7/8. De jongste kinderen
begonnen ‘s ochtends met de spelletjes op het plein terwijl de oudere klassen begonnen met verschillende
activiteiten in de klas om dit vervolgens in de middag om te draaien. In de ochtend kregen we nog even
bezoek van wethouder Rein Kroon die nieuwsgierig was hoe de Koningsspelen dit jaar georganiseerd werden.
We kijken terug op een gezellige dag met volop sport en spel.
Afscheid Elize Gasseling
Een aantal weken is Elize Gasseling (groep 1-2a) met haar ouders verhuisd naar Den Helder. Een eind
weg..... Inmiddels heeft Elize daar een nieuwe school gevonden. Eliza: een fijne tijd op je nieuwe school in
Den Helder!
De bijlesmeester volgende week
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
Voorlopig afscheid van meester Joas
Hoe snel kan het gaan! Het einde van mijn stage is alweer heel dichtbij. Ik heb een enorm leuke en leerzame
tijd achter de rug. Ik heb mijn kwaliteiten ontwikkeld en mijn ontwikkelpunten verbeterd.
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Ik heb veel plezier gehad in het begeleiden en ondersteunen van de kinderen. Gelukkig is het niet helemaal
mijn laatste dag, na de zomervakantie kom ik weer terug bij De Schakel. Ik heb er nu al zin in!
Joas
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: volgende week - de week van Koningsdag - GEWOON SCHOOL
Let op: in de week van Koningsdag is er gewoon school:
●

maandag 26 april: schooldag

●

dinsdag 27 april: school vrij vanwege Koningsdag

●

woensdag 28 april: schooldag

●

donderdag 29 april: schooldag

●

vrijdag 30 april: schooldag

Uitnodiging om mee te trainen met Volleybalvereniging Atalante
Goedemorgen allen,
We hopen dat het goed gaat met jullie allemaal.
Helaas zijn er nog geen versoepelingen en blijft de sporthal dicht. Wij gaan daarom lekker door met onze
buitentrainingen/activiteiten.
Onze mini's mogen nog steeds vriendjes en vriendinnetjes meenemen, maar ook de kinderen van 5 jaar en
ouder van de Vinkeveense basisscholen zij nog steeds welkom!
Met sportieve groet,
Jeugdbestuur V.V. Atalante
e. jeugd@vv-atalante.nl
i. www.vv-atalante.nl
https://drive.google.com/file/d/1oMdLqMJiOL3VYQycGWdJzgWDKiUsfoot/view?usp=sharing
Leerlingenraad-de Schakel gekozen (van leerlingen groep 7)
Febe Mulckhuyse & Malwina Ranoszek uit groep 7 gaan vertellen over hoe het was om te komen in de
leerlingenraad en de ideeën voor de Schakel.
Er waren verkiezingen om de 2 kinderen van de leerlingenraad te kiezen. We gingen eerst allemaal een
powerpoint laten zien. De kinderen mochten aantekeningen maken. Toen iedereen geweest was gingen we
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stemmen op de kinderen die meededen. Uiteindelijk vertelde de juf dat wij hadden gewonnen we waren
helemaal blij.
We vonden het leuk toen we hoorden van de leerlingenraad.
Wij hadden allebei al hele leuke ideeën om te doen bijvoorbeeld:
Presentatie gemaakt over wat we leuk vinden om te bespreken en een poster gemaakt.
We willen deze dingen bespreken in de leerlingenraad:
● Een mat om op te stoeien.
● Klimparcour op het schoolplein.
● Met schoolreisje naar heel groot pretpark.
● Meer buitenlessen.
● Meer gymlessen.
Groetjes van Febe Mulckhuyse & Malwina Ranoszek.

Aanstaande maandag zijn de verkiezingen voor de groepen 4, 5 en 6. Volgende week hierover meer
informatie.
Schoolfruit volgende week:

Verschenen Persbericht deze week: Start uitbreiding basisschool de Schakel te Vinkeveen
Vanaf begin april jl. is een start gemaakt met de noodzakelijke uitbreiding van de christelijke basisschool de
Schakel te Vinkeveen. Inmiddels is er geheid en is de betonvloer gelegd. Daarmee is een stevige basis gelegd
voor de feitelijke realisatie van de uitbreiding van de school, die rond de zomervakantie voltooid zal zijn.
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De kleutergroepen van de Schakel geven in deze periode ook aandacht aan het thema ‘bouwen’: wat is er
mooier om bij je eigen school te zien bouwen en dan tegelijkertijd in je eigen kleutergroepl reken- en
taalactiviteiten uit te voeren over het thema ‘bouwen’? Dus ook de kleuters van de Schakel zijn volop aan het
bouwen!
Bouwnieuws voor de volgende week
Volgende week donderdag wordt de staalconstructie voor de nieuwbouw
geleverd, en wordt deze ook geplaatst. Dus dan gaan we de lucht in.
In de werkplaats van de aannemer worden de houten wanden en dakbalken
voorbereid.

Tenslotte
Voor nu een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan!
Mvg, mede namens het team, Marius-Jan Breugem, directeur
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