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

Goede Vrijdag
In verband met Goede Vrijdag, is er volgende week vrijdag 2 april 2021 geen school.

Vervangingen volgende week
Groep 7, dinsdag 30 maart 2021: juf Judith Kroon (ipv juf Judith de Waal).

Groep 8:
Maandag 29 maart:: juf Karin
Dinsdag 30 maart: juf Karin
Woensdag 31 maart: juf Mandy
Donderdag 1 april: juf Mandy

Schoolvakanties en vrije dagen dit schooljaar
Helaas is er wat onduidelijkheid geweest over de meivakantie dit schooljaar, daarom hier een overzicht van
vrij dagen en vakanties die dit schooljaar gepland staan:
Goede Vrijdag | 02 april 2021
Tweede Paasdag | 05 april 2021
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

Komende weken weer PABO-stagiaires op school
In de komende 3 weken zijn de PABO-stagiaires weer op school: juf Josanne en meester Guido.

Volgende week is meester Guido in groep 1-2a en juf Josanne in groep 3.

Nieuws uit de Plusklas (van juf Mandy)
De plusklas gaat gelukkig weer verder, al dan niet in aangepaste vorm. De groepen komen om de beurt naar
onze werkplek. Op woensdag leg ik het verrijkingswerk van rekenen uit, zodat de leerlingen daar zelfstandig
mee verder kunnen in de klas. Afgelopen woensdag mochten er ook voor het eerst een aantal leerlingen uit
groep 3 werken aan Rekentijger. Ze leerden direct iets nieuws, namelijk het maken van een sudoku.

Op woensdag kreeg een ander groepje uit groep 3 een les uit Denken over Taal. Ook dit was wel even
wennen, maar wat waren ze enthousiast!
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De hogere groepen weten inmiddels goed hoe Denken over Taal werkt. Ze kunnen hier zelfstandig mee verder
in de klas en werken verder aan een project. Zo zijn er 3 leerlingen uit groep 4 druk met het maken van hun
eigen toneelstuk. Het script is inmiddels geschreven en ook zijn er al plannen gemaakt voor het decor. In
groep 5 wordt hard gewerkt aan mooie lapbooks over een Nederlandse provincie. De leerlingen van groep 6
en 7 maken een reisgids voor een stedentrip naar Amsterdam. Een enkeling schrijft de reisgids in het Engels.
Knap hoor. En tot slot werkt groep 8 aan het thema DNA. We hopen snel te mogen ontdekken hoe het DNA
van een banaan eruit ziet.

Kortom, er wordt heel hard gewerkt op de Schakel.

Overgenomen uit de Nieuwe Meerbode van deze week
Basisschool de Schakel Vinkeveen gaat uitbreiden

Vanwege gestage groei van het leerlingenaantal, wordt het gebouw van basisschool de Schakel in Vinkeveen
op korte termijn uitgebreid. De bedoeling is dat bouwbedrijf C. Mulckhuyse bv in april gaat starten en dat de
nieuwbouw vóór 1 augustus 2021 wordt opgeleverd.

Door het tekort aan huisvesting voor de leerlingen is er voor dit schooljaar tijdelijk een noodlokaal op het
schoolterrein geplaatst. Nu zal dit noodlokaal worden vervangen door een permanent lokaal dat STUDIO110
Architectuur in uitstraling volledig laat aansluiten bij het reeds bestaande gebouw van de Schakel. Het nieuwe
lokaal, alsmede een zorgruimte, wordt geplaatst aan de voorzijde van het gebouw aan de Pijlstaartlaan.

Het profiel van basisschool de Schakel is in het bijzonder gericht op ‘zorg & aandacht’, waarbij we door de
kleinschaligheid en (gespecialiseerde) zorg meer aandacht willen besteden aan kinderen die dat nodig
hebben. Hiervoor is op de Schakel deskundig personeel aanwezig en werkt de Schakel samen met
instellingen voor zorg en welzijn.

Dit profiel ‘zorg & aandacht’ heeft in toenemende mate de belangstelling van nieuwe ouders uit Vinkeveen en
Waverveen, die voor de Schakel kiezen.

Wilt u een afspraak maken voor een rondleiding op de Schakel? Neem hiervoor contact met de directeur,
Marius-Jan Breugem. directie@schakelvinkeveen.nl. 06-39774383.

Meedenkers gevraagd voor herinrichting schoolplein
Dank aan de ouders, die zich al hebben aangeboden om mee te denken voor de herinrichting van het
schoolplein. Nog één keer, door middel van deze Nieuwsbrief, een herhaling van de vraag:

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?).
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Kortom: we willen het hele schoolplein een facelift 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.

Nieuw! Leerlingenraad op de Schakel

Zie onderstaande link voor de presentatie:
https://docs.google.com/presentation/d/19LWU-hN52VjtkKNNdMxX94ioXYLJb6quyj2U4GjF4pw/edit?usp=shar
ing

Start Bijlesmeester.
Afgelopen week hebben we een afrondend gesprek gevoerd met de organisatie (‘Bijlesmeester’), die de
bijlessen voor onze school gaat verzorgen. Wat organisatiepunten:

1. Volgende week krijgen de ouders/verzorgers van de betreffende leerlingen via de eigen leerkracht
bericht over de datum/tijdstip van start van de bijlessen;

2. De bijlessen starten op dinsdag 6 april a.s., en dan vervolgens iedere dinsdagmiddag en
donderdagmiddag, na schooltijd.

Paasvieringen volgende week (van juf Judith Kroon)
Samen op weg naar Pasen,
samen op weg de toekomst tegemoet.
Samen op weg naar Pasen,
samen op weg en weten het komt goed.
Samen op weg naar Pasen,
geweldig dat het kan en dat het mag.
Samen op weg naar Pasen,
en delen in Gods liefde elke dag!

Voelen dat Hij meegaat,
voelen dat Hij in ons leeft.
Het wonder van het Paasfeest
dat ons weer een toekomst geeft

3

mailto:directie@schakelvinkeveen.nl
https://docs.google.com/presentation/d/19LWU-hN52VjtkKNNdMxX94ioXYLJb6quyj2U4GjF4pw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/19LWU-hN52VjtkKNNdMxX94ioXYLJb6quyj2U4GjF4pw/edit?usp=sharing


4

Dit is een gedeelte van een lied waarmee in groep 6 t/m 8 de Paasviering zal beginnen.
Donderdagmiddag 1 april zullen we in alle groepen het Paasfeest vieren. In bijbelteksten, liederen,
vertellingen en gedichten zullen we stilstaan bij wat het Paasfeest inhoudt en wat dit nu voor ons nog
betekent. Het boekje van de viering  krijgt uw kind mee naar huis, zodat u ook samen nog eens naar kunt
kijken.We kijken uit naar mooie vieringen en wensen u alvast gezegende Paasdagen toe!

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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