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Regels m.b.t. Covid-19
https://docs.google.com/document/d/13jO0ZMJ6P9_Lex4xzpRow0l1zQP_RJNeIX604olHVT0/edit?usp=
sharing
De bijlesmeester volgende week
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).
Werkgroep Schoolplein
Nu de uitbreiding van de school meer en meer zijn beslag krijgt, gaan we langzamerhand nadenken over de
herinrichting van het schoolplein. Hiervoor is een werkgroep gevormd vanuit de Ouderraad en een viertal
ouders, die zich hiervoor hebben aangemeld. Fijn is dat!
Muziek in de klas
Aanstaande dinsdag krijgen de kinderen van groep 3, 4, 7 en 8 een kennismakingsworkshop van
verschillende muziekinstrumenten. In blokjes van een half uur komen de trompet, slagwerk en de
blokfluit/dwarsfluit voorbij om te proberen of er wat van te leren. Dat wordt een muzikale ochtend!
Schoolvakanties en vrije dagen rest van dit schooljaar
Studiedag | 04 juni 2021
Zomervakantie | 19 juli t/m 27 augustus 2021
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Laatste keer schoolfruit
Deze week ontvangen we de laatste keer schoolfruit van dit schooljaar. Geeft u vanaf volgende week zelf
weer gezonde tussendoortjes mee naar school?
Deze week ontvangen wij:

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 volgende week woensdag 2 juni o.l.v.
meester Marius-Jan.
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Verhuizing groep 8 en groep 7 (van juf Karin)
Afgelopen vrijdag zijn de groepen 7 en 8 gewisseld van lokaal. Na de vakantie wordt in het speellokaal het
decor voor de musical geplaatst (met dank aan Jan-Willem van der Wilt).
Groep 8 kan vanaf nu op locatie gaan oefenen.
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!
Welkom Teddy
Met ingang van maandag 17 mei jl. is Teddy gestart als nieuwe leerling van groep 3. Wat fijn....welkom Teddy!
Bouwnieuws voor de volgende week
Deze week zijn de wanden van de uitbreiding geplaatst. Tevens is het dak gemaakt en geplakt.

Volgende week
Maandag 31 mei: gewone schooldag
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Dinsdag 1 juni: gewone schooldag
Woensdag 2 juni: gewone schooldag
Donderdag 3 juni: gewone schooldag
Vrijdag 4 juni: school VRIJ (studiedag personeel).
Mutaties in personeelsbestand
Het is nog maar ‘vers van de pers’....aan het einde van dit schooljaar 2021-2022 zullen een tweetal
leerkrachten ons gaan verlaten. Namelijk juf Dianne van der Meer (de vakleerkracht gym) en juf Mariëlle van
den Broek (leerkracht groep 4 en 4-5). Juf Dianne gaat het wat rustiger aan doen en juf Mariëlle heeft een
andere baan: zie het stukje van Mariëlle hieronder.
Beste ouders, lieve kinderen van de Schakel,
Ik weet het nog goed, eind november 2011. Hergo van Ginkel (toenmalige directeur) had gebeld naar de
huistelefoon, m’n moeder had hem te woord gestaan. Ik kon terugbellen tot 22.00u ’s avonds. Met dat
telefoontje startte mijn Schakel-avontuur! En nog altijd.. werk ik met liefde op de Schakel!
En toch ga ik na ruim negen mooie jaren – met een beetje pijn in m’n hart – afscheid nemen van de Schakel;
wat zal ik u/jou, de leerlingen en de fijne collega’s gaan missen.
Na de zomervakantie start ik met een nieuwe uitdaging op een school dichterbij huis.
Afscheid nemen we dus voorlopig nog niet; we genieten vooral van het schooljaar dat voor ons ligt!
Hartelijke groet, (juf) Mariëlle
Vacature leerkracht
Op de website van de school ziet u de vacaturetekst staan voor de vacature-leerkracht. Misschien kent u
iemand in uw familie of omgeving, waarvan u denkt: ‘dat zou een goede nieuwe juf of meester zijn voor de
Schakel’ > tip diegene maar.....Dank alvast!
Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan!
Mvg, mede namens het team, Marius-Jan Breugem, directeur
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