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Juf Willemijn en Ties op bezoek in groep (afgelopen woensdag)

Bezoek van Juf Willemijn en Ties aan groep 8
Gemaakt door twee leerlingen van groep 8: Mia & Jessica.
Gisterochtend bezocht juf Willemijn groep 8. Ze was met verlof gegaan en kwam een bezoekje brengen met
haar baby Ties. Juf Willemijn en de kinderen van groep 8 waren blij om elkaar weer te zien. Groep 8 had een
paar vragen voor juf Willemijn bijvoorbeeld: hoe het gaat met de baby ? Of ze de babykamer al af heeft
gemaakt?
En zo hebben we nog veel gepraat over andere dingen. Daarna was het tijd voor de cadeaus. Een paar
leerlingen hadden een cadeau gekocht voor de baby of voor de juf. Ze hadden ook een klassencadeau
gegeven: een schattig knuffeltje en een leuk rompertje voor de baby met alle namen van kinderen van de
groep 8. Toen verraste juf Willemijn de klas met beschuit en blauwe muisjes. We hebben ervan genoten en
hadden een gezellige dag !

Boekpromotie (van juf Judith Kroon)
Gedurende het schooljaar verzorgt onze leesconsulent van de bibliotheek een aantal keren per jaar voor de
groepen 3 t/m 8 een boekpromotie. Hierbij worden allerlei verschillende kinderboeken onder de aandacht van
de leerlingen gebracht. Helaas is het dit schooljaar niet mogelijk om dit “live” in de groepen te doen. Al een
aantal keren hebben we via filmpjes kinderboeken gepromoot.
Deze keer hebben de medewerkers van De Bibliotheek op School een Boekenkrant gemaakt. Bedoeld om
samen met uw kind te lezen, vol met tips ideeën en spelletjes omtrent lezen en kinderboeken. De oudste
leerlingen van ieder gezin krijgen deze krant deze week mee naar huis. Veel leesplezier toegewenst!
Regels m.b.t. Covid-19
https://docs.google.com/document/d/13jO0ZMJ6P9_Lex4xzpRow0l1zQP_RJNeIX604olHVT0/edit?usp=
sharing
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Dodenherdenking (van juf Karin)
Vanwege de huidige beperkingen zal er op 4 mei geen dodenherdenking zijn bij het oorlogsmonument op de
Heulweg. Als school hebben wij dit monument geadopteerd en zijn we gewend een bijdrage te leveren aan de
herdenking.
In de groepen 7 en 8 is er deze weken extra aandacht voor de 2e wereldoorlog en mede daarom vinden we
het belangrijk om toch dit jaar te gedenken. Daarom zal er op 4 mei, namens de school, een bloemstuk gelegd
worden bij het monument door twee leerlingen uit groep 8. Ook zal er een gedicht worden voorgelezen. We
hopen dit te filmen en in de volgende Nieuwsbrief hier een verslagje van te plaatsen.
De bijlesmeester volgende week
Dinsdag 11 mei 2021 14.45-15.45 uur:
groep 4-5: meester Leonard
groep 6: juf Diaan
groep 7: juf Judit
Korfbal vereniging de Vinken:

Vanaf de meivakantie tot het einde van het seizoen houdt korfbalvereniging De Vinken open huis!
Binnensporten kunnen nog altijd niet doorgaan en veel andere activiteiten zijn natuurlijk ook nog niet
mogelijk. De velden van De Vinken zijn wel open. Onze jeugdtrainingen zijn in volle gang, daarom houdt De
Vinken Open Trainingsweken.
Tot het einde van het seizoen kunnen kinderen van de basisschool altijd mee komen trainen, aanmelden is niet
nodig, je bent van harte welkom. Bekijk via deze link de trainingstijden van de verschillende leeftijdsgroepen,
zo weet je zeker dat je aansluit bij kinderen van jouw leeftijd.
De Open Trainingsweken worden op woensdag 5 mei a.s. afgetrapt met een speciale vrienden en vriendinnen
training. Heb je al een vriendje of vriendinnetje dat korfbalt bij De Vinken? Ga dan gezellig mee!
Heb je vragen? Stuur een e-mail naar jeugdzaken@de-vinken.nl.
Met vriendelijke groet,
Jeugdcommissie De Vinken
Schoolvakanties en vrije dagen rest van 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

2

3
Oudergesprekken groep 8
Op dinsdag 11 mei en woensdag 12 mei zijn de oudergesprekken gepland voor groep 8. Juf Karin en juf
Lianne willen dan graag een kort gesprek hebben met de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8. Dit
met het oog op de laatste fase van het onderwijs-volgen op onze school. En ongetwijfeld zal het hierbij ook
gaan over het kamp, de musical en het afscheid.
De ouders/verzorgers hebben hierover reeds bericht ontvangen. De gesprekken vinden digitaal plaats.

De nieuwe leden voor de Leerlingenraad-de Schakel zijn gekozen.....in de volgende nieuwsbrief zullen wij hen
aan u voorstellen!
Schoolfruit volgende week:
In verband met de meivakantie is er geen fruitlevering volgende week, maar na de vakantie komt er weer een
nieuwe levering, wat dat is, dat is nog een verrassing!
Jumbo Avond4daagse Vinkeveen
Op Eigen Benen | IJsvereniging Vinkeveen organiseert van 15 mei t/m 15 juni 2021 een speciale
Avond4daagse. Vanaf 15 april t/m 10 mei kun je je ingschrijven via deze link:
http://www.avond4daagsevinkeveen.nl/ Betaal € 3,- (via deze site) en wandel voor een mooie medaille en
verrassing. Ja deze Avond4daagse is anders, dit jaar niet allemaal tegelijk op en dezelfde dagen, maar loop
jouw Avond4daagse op de dagen die jij kiest in de maanden mei/juni. Voor meer informatie zie de website/link.
Bouwnieuws voor de volgende week
Volgende week vinden de voorbereidingen plaats voor de installaties. En
wellicht wordt er een start gemaakt met het timmerwerk voor de wanden en
het dak.
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En dan een weekje meivakantie
En dan is er een week meivakantie. De kinderen zien er naar uit! De vakantie is van maandag 3 mei tot en
met vrijdag 7 mei 2021. Fijne vakantie!
Week daarop een korte schoolweek vanwege Hemelvaart
De week daarop is het een korte schoolweek, vanwege Hemelvaartsdag en de vrije vrijdag daaropvolgend.
Dit betekent:
Maandag 10 mei: gewone schooldag
Dinsdag 11 mei: gewone schooldag
Woensdag 12 mei: gewone schooldag
Donderdag 13 mei: school VRIJ ivm Hemelvaartsdag
Vrijdag 14 mei: school VRIJ.
Tenslotte
Voor nu een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan!
Mvg, mede namens het team, Marius-Jan Breugem, directeur
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