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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: VERVALT
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: VERVALT

Groep 6: leerkracht vrijdag 18 juni 2021
Dan staat juf Henriëtte Kemp voor de groep.

Installatie Leerlingenraad PCBS de Schakel
Afgelopen woensdag 9 juni 2021 was het zover: de installatie van de Leerlingenraad van de Schakel! Dit voor
het eerst in de geschiedenis van de school.... , een leerlingenraad geïnstalleerd. Dit past binnen de (nieuwe)
schoolvisie van de Schakel gericht op het
bevorderen meer participatie en eigenaarschap van
leerlingen in de school. En daarmee krijgen de
kinderen ook meer verantwoordelijkheid. Wat is er
mooier dan dat kinderen mee mogen denken over
bijvoorbeeld het nieuwe schoolplein....

Afgelopen woensdag zijn de volgende leerlingen
officieel door ondergetekende geïnstalleerd als lid
van de Leerlingenraad de Schakel. Zij kregen
hiervoor een echte benoemingsbrief uitgereikt...
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Vanuit groep 7: Malwina en Febe
Vanuit groep 6: Joelle en Joshua
Vanuit groep 5: Siebe en Kjeld
Vanuit groep 4: Bram en Zippora
Vanuit groep 3: Kaja en Kidon

Start Werkgroep Herinrichting Schoolplein
Na de zomervakantie (medio september 2021) gaan we starten met de Werkgroep Herinrichting Schoolplein.
Deze werkgroep gaat een plan maken voor de herinrichting van ons schoolplein. Het streven is om dat medio
2022 te gaan realiseren. Fijn dat ook een aantal ouders hebben aangegeven hierin mee te willen denken! De
werkgroep wordt hierin begeleid door een gespecialiseerd bureau. We houden u op de hoogte!

Schoolreis
Donderdag 24 juni is het dan echt zo ver.. we gaan op schoolreis!

Groep 1 t/m 4 gaat naar Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Groep 5 t/m 7 zal het Archeon in Alphen aan de
Rijn bezoeken.

De kinderen worden gewoon om 8.30u op school verwacht. Rond 16.30u hopen we weer op school aan te
komen.

Op deze dag zullen de kinderen van groep 0 en groep 8 niet meegaan. Zij hebben dan een dag vrij van
school.

Tzt ontvangt u meer informatie over deze 'schoolreis'-dag.

Veiligheidsmaatregelen/protocol voor schoolreis
● De bussen voldoen aan de corona-richtlijnen
● We hebben wat grotere bussen besteld, waardoor er ook meer tussenruimte is voor de leerlingen
● Alle volwassenen in de bus dragen een mondkapje
● We zitten in de bussen in de klassen-bubbels
● We stellen het zeer op prijs dat u vóór de schoolreis een sneltest doet.

Schoolvakanties en vrije dagen rest van dit schooljaar
Zomervakantie | 19 juli t/m 27 augustus 2021

Met het oog op de formatie voor het nieuwe schooljaar 2021-2022
De formatie voor het nieuwe schooljaar is door het bestuur vastgesteld. Zoals u kunt zien, starten we met een
extra kleutergroep vanwege het grote aantal kleuters en omdat we onze groepen niet te groot willen maken.
De combinatie 1/2 zoals we die nu al een paar jaar hanteren, is met het huidige aantal en het verwachte
aantal nieuwe kleuters in groep 1, niet praktisch. Vandaar dat we dit jaar hebben gekozen voor enkele
groepen, dat wil zeggen: groep 1 en 2 apart. Hierdoor komen er twee groepen 1 en één groep 2. (De indeling
van kinderen in beide groepen 1 zullen binnenkort aan de betreffende ouders worden doorgegeven.)
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Enkele leerkrachten zullen ons helaas gaan verlaten (zie hieronder). De werving hiervoor loopt nog. Hieronder
geven wij u een beeld naar de stand van zaken van dit moment.

Afscheid gymleerkracht juf Dianne
Aan het einde van dit schooljaar 2020-2021 stopt juf Dianne als gymleerkracht. Vanwege haar
privé-omstandigheden wil ze het wat rustiger aan gaan doen, en stopt dan ook met haar taken op onze
school. Heel erg jammer, maar we begrijpen het volledig.

Afscheid juf Mariëlle
Ook juf Mariëlle vertrekt aan het einde van dit schooljaar. Vanwege de lange reisafstand, heeft zij ervoor
gekozen om dichtbij haar woonplaats Lopik te gaan werken. Lange tijd heeft Mariëlle bij ons gewerkt. We
vinden het dan ook heel jammer dat ze vertrekt, maar begrijpen het heel goed.

Groepsverdeling met leerkrachten/onderwijsassistenten in het nieuwe schooljaar 2021-2022 (huidige
stand van zaken)

Groep Ochtend Middag
1a Ma + di: juf Rianne Kastelein

Wo + do: juf Wilma van der Schaft

Stagiair-onderwijsassistent: juf Noa de Haan. Hele week
gedurende de periode 31 augustus 2021-31 januari
2022

Ma + di: juf Rianne Kastelein

Do: juf Wilma van der Schaft

Stagiair-onderwijsassistent: juf Noa de Haan.
Hele week gedurende de periode 31
augustus 2021-31 januari 2022

1b Ma + di: juf Marlieke Smit

Wo + do: juf Rianne Kastelein

Ma + di: juf Marlieke Smit

Do: juf Rianne Kastelein
2 Ma, di, wo (om de week): juf Lianne van Vliet en juf

Sandy van Schaik (onderwijsassistent)

Wo (om de week) + do: juf Deborah Maas

Ma + di: juf Lianne van Vliet en Sandy van
Schaik (OA)

Do: juf Deborah Maas
3 Ma + do: juf Hanneke Bulk

Di, wo + vr: juf Anja Kooistra

Stagiair-onderwijsassistent: juf Nina Burghout.

Ma + do: juf Hanneke Bulk

Di + vr: juf Anja Kooistra

Stagiair-onderwijsassistent: juf Nina
Burghout.

4 Ma: juf Judith de Waal

Di, wo, do + vr: vacature

Ma: juf Judith de Waal

Di, do + vr: vacature
5-6 Ma, di + wo: juf Karin Kroon

Do + vr: meester Jorne van Ginkel

Stagiair-onderwijsassistent: meester Joas Leeflang.
Hele week gedurende de periode 31 augustus 2021-31
januari 2022

Ma, di + wo: juf Karin Kroon

Do + vr: meester Jorne van Ginkel

Stagiair-onderwijsassistent: meester Joas
Leeflang. Hele week gedurende de periode
31 augustus 2021-31 januari 2022

7 Ma, do + vr: juf Ilse Deurloo Ma, do + vr: juf Ilse Deurloo
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Di + wo: juf Judith Kroon Di: juf Judith Kroon
8 Ma, di, wo + vr: juf Willemijn van Zijl

Do: juf Judith Kroon

Ma, di + vr : juf Willemijn van Zijl (LK)

Do: juf Judith Kroon

Vakleerkracht gymonderwijs: vacature.
IB-er: juf Angelina
RT-er: juf Adinda

Verder (omdat de Schakel aspirant-Opleidingsschool is):
● krijgen we een student-PABO (2e jaars), die het hele schooljaar op de maandag en de dinsdag bij ons

werkzaam is
● krijgen we 2 studenten-PABO (1e jaars), die 4 perioden van 3 weken stage lopen in verschillende

groepen op onze school

Vakantierooster 2021-2022
Herfstvakantie: week 42 (18 oktober 2021 - 22 oktober 2021)
Kerstvakantie: week 52 en week 1 (25 december 2021 - 8 januari 2022)
Voorjaarsvakantie: week 9 (28 februari 2022 - 4 maart 2022)
Goede Vrijdag en Pasen: 15 april 2022 - 18 april 2022
Koningsdag: 27 april 2022
Meivakantie: week 18 (2 mei 2022 - 6 mei 2022)
Hemelvaart: 26 en 27 mei 2022
Pinkstervakantie: week 23 (6 juni 2022 - 10 juni 2022)
Zomervakantie: week 28 t/m week 33 (11 juli 2022 - 19 augustus 2022)

Welkom juf Nina
In het nieuwe schooljaar 2021-2022 gaat Nina Burghout als onderwijsassistent stage lopen bij ons op school.
Dit in (de nieuwe) groep 3. Op de maandag, dinsdag, woensdag en de donderdag.

Nina heeft haar opleiding Onderwijsassistent afgerond, maar moet alleen nog haar afrondende stage doen; dit
voor een heel schooljaar.

Hieronder stelt Nina zich aan u voor:

Mijn naam is Nina Goedhart, ik ben 20 jaar en ik kom uit Heemskerk. Ik zit in mijn laatste jaar van de opleiding
onderwijsassistent en ga volgend jaar in groep 3 stage lopen op maandag tot en met donderdag. Ik heb tot nu
toe ervaring op twee andere scholen, waar ik allebei bij de kleuters heb stage gelopen. Ik vond dit erg leuk en
hoop dat ik het in groep 3 net zo leuk ga hebben. Ik heb er onwijs veel zin in!
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Welkom juf Noa
In het nieuwe schooljaar 2021-2022 gaat Noa de Haan als
onderwijsassistent stage lopen bij ons op school. Dit in (de
nieuwe) groep 1a. Dit de hele week, gedurende de periode 31
augustus 2021-31 januari 2022.

Hieronder stelt Noa zich aan u voor:

Hoi! Ik ben Noa de Haan,
Vanaf volgend jaar kom ik stagelopen op de schakel en ik heb er
ontzettend veel zin in!
Ik volg zelf de opleiding Onderwijsassistent op het Hoornbeeck
College in Gouda.
Verder heb ik het op mijn opleiding het ontzettend naar mijn zin, en
hoop ik later juf te mogen worden!

Ouderslokaal.nl organiseert weer een aantal inspirerende activiteiten:
Aankomende activiteiten
29 JUNI Zoom Workshop Meer Zelfvertrouwen voor je Kind
30 JUNI Praat Lokaal Opvoeden na Scheiding
Voor een totaaloverzicht van de agenda zie onze website: ouderslokaal.nl

Kinderopvang in Vinkeveen

Graag informeren we u over een nieuwe ontwikkeling binnen de kinderopvang. Zoals u wellicht weet  hebben
de drie basisscholen in Vinkeveen voor de buitenschoolse opvang gekozen voor het ‘makelaars-principe’. Dit
houdt in dat wij ouders met deze vraag doorverwijzen naar één van de kinderdagverblijven in De Ronde
Venen. Peuters die drie jaar geworden zijn komen met Kinderopvang ‘Ot & Sien’ en ‘Mirakel De Ronde Venen’
wekelijks op de Schakel wennen. Ze vormen een eigen 3+ klasje in de school. Nieuw is dat vanaf 30 augustus
2021 Mirakel een BSO groep in de Schakel opent.

Bezoek voor meer informatie de kinderopvang websites:
Ot & Sien
Mirakel De Ronde Venen
Kind & Co | Vinkenrijk

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan!

Mvg, mede namens het team, Marius-Jan Breugem, directeur
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https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/zoom-praat-lokaal-opvoeden-na-scheiding-1
http://ouderslokaal.nl/
http://www.kinderopvangotensien.nl/
https://kinderopvangderondevenen.nl/
https://www.kmnkindenco.nl/kdv/kinderdagverblijf-vinkenrijk/

