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

Terugblik Dodenherdenking jl. 4 mei (van juf Karin)

Als school adopteren wij het oorlogsmonument aan de Heulweg. Wij
zijn gewend om elke jaar een krans te leggen namens de leerlingen.

Dit jaar is dit op een aangepaste manier gedaan door twee
leerlingen uit groep 8. Anne heeft een gedicht voorgedragen en
Amarensia heeft de krans gelegd.

Hieronder een link met een impressie van dit moment.

https://drive.google.com/file/d/1I2oqPYU_OqnoBu7oRr82_wODE_2Tem5p/view?usp=sharing

De bijlesmeester in de week na de Pinkstervakantie

Dinsdag: 14.45-15.45 uur:
groep 4-5: meester Leonard
groep 6: juf Minoes
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 Minoes

Vervangingen
Groep 7, dinsdag 1 juni: juf Judith Kroon (ipv juf Judith de Waal).

Schoolvakanties en vrije dagen rest van dit schooljaar
Pinkstervakantie | 24 mei t/m  28 mei 2021
Studiedag | 04 juni 2021
Zomervakantie | 19 juli t/m 27 augustus 2021
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De verkiezingen door de nieuwe Leerlingenraad-de Schakel hebben plaatsgevonden! (van juf Karin)

De verkiezingen voor de leerlingenraad hebben inmiddels plaatsgevonden. In alle groepen waren er veel
enthousiaste kandidaten, die zich hebben gepresenteerd en aan hun groep. Zij hebben elk op eigen wijze aan
hun groep duidelijk gemaakt waarom zij een geschikte kandidaat
zouden zijn voor de leerlingenraad.
Er zijn mooie presentaties gemaakt met actiepunten. De
onderstaande leerlingen zijn gekozen door hun groepsgenoten en
zullen hun groep gaan vertegenwoordigen in de leerlingenraad in het
nieuwe schooljaar.

Groep 7: Malwina en Febe
Groep 6: Joëlle en Joshua
Groep 5: Siebe en Kjeld
Groep 4: Bram en Zippora
Groep 3: Kaja en Kidon

Gefeliciteerd allemaal en veel succes!

De ( feestelijke ) installatie en eerste vergadering zal plaatsvinden op woensdag 2 juni o.l.v. meester
Marius-Jan.

Juf Josanne
Na de Pinkstervakantie gaat juf Josanne weer verder met haar stage bij ons op school. Dit is dan haar vierde
stageperiode in dit schooljaar 2020-2021. Nu gaat juf Josanne aan de slag in de groepen 4 en 5. Succes!

Schoolfruit
Het schoolfruit wat we dit schooljaar geleverd krijgen loopt ten einde. De week na de Pinkstervakantie
ontvangen we voor de laatste keer schoolfruit. Daarna kunt u uw kinderen zelf weer lekker een stuk groente/of
fruit mee naar school geven.

Welkom Merle en Lester
Met ingang van afgelopen maandag is Lester gestart als nieuwe leerling van groep 1-2b. Tevens is maandag
‘grote zus Merle’ gestart als nieuwe leerling van groep 3. Wat fijn....welkom allebei!
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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.

Welkom Olivia
Welkom aan Olivia, die afgelopen dinsdag 4 jaar is geworden. Vanaf deze datum ben je een ‘echte’ leerling
van de Schakel, groep 0!

Welkom Elohi
Ook een welkom aan Elohi, die afgelopen woensdag 4 jaar is geworden. Gefeliciteerd namens de school hoor,
en welkom in groep 0!

Bouwnieuws voor de volgende week
Vandaag en gisteren zijn de wanden van de uitbreiding geplaatst. Volgende week wordt het dak gemaakt en,
als het weer het toelaat, wordt het dak ook geplakt. Langzamerhand krijgt de uitbreiding ook een ‘gezicht’....

Afscheid Noh
Met ingang van volgende week gaat Noh (groep 3) naar een school voor speciaal onderwijs in Amsterdam.
We vinden het heel jammer dat Noh vertrekt, maar deze school is nu passender voor het onderwijs wat Noh
nodig heeft in zijn ontwikkeling. Dag Noh!!

Meeleven
We leven blijvend mee met de familie Oussoren (van Jessica, groep 8) en met de familie Van Kreuningen (van
Juda, groep 7). De ziekte van de heer (Jaap) Oussoren en van mevrouw (Margret) van Kreuningen is ernstig,
wat veel verdriet en pijn in deze gezinnen met zich mee brengt. Namens de school wensen wij hen hierbij
sterkte en Gods’ nabijheid toe.
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Week na de Pinkstervakantie
Maandag 31 mei: gewone schooldag
Dinsdag 1 juni: gewone schooldag
Woensdag 2 juni: gewone schooldag
Donderdag 3 juni: gewone schooldag
Vrijdag 4 juni: school VRIJ (studiedag personeel).

Pinksteren
Door de kracht, door de kracht
van de heilige Geest,
door de kracht, door de kracht
van de God die geneest.
Die er is, die zal zijn
en die is geweest.
Vieren wij feest met elkaar.

Wij zingen halleluja
en prijzen de Heer’.
Hij is het waard!

Tenslotte
Een weekje Pinkstervakantie staat voor de deur. Voor zover van toepassing: een fijne vakantie toegewenst.
Ook fijne en gezegende Pinksterdagen toegewenst.

Een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan!

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