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De bijlesmeester volgende week
Dinsdag: 14.45-15.45 uur:
groep 4-5: meester Leonard
groep 6: juf Femke
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

Workshop Boomwhackers
Aanstaande maandagmorgen 28 juni hebben de groepen 1-2a en 1-2b een ‘echte’ workshop, in het kader van
het muziekproject van onze school. Het gaat over ‘Boomwhackers’. In de volgende nieuwsbrief een
terugkoppeling hierover!

Teddy
We leven mee met Teddy (groep 3) en haar ouders. Vorige week zaterdag plotseling naar het ziekenhuis.....
Gelukkig mocht ze weer thuiskomen, en....vanaf vandaag is ze weer op school....fijn Teddy!

Schoolwas
De school moet schoon blijven, en daar hoort een schone was ook bij....gelukkig hebben we als Schakel een
‘schoolwas-groep’. Dank aan iedereen die zich hiervoor inzet! Dank voor het meedoen met het rooster
schoolwas

Groepsbesprekingen
Naar aanleiding van de in de afgelopen weken afgenomen Cito’s, gaan we volgende week donderdag 1 juli
hierover met alle leerkrachten in gesprek: de leerlingresultaten bespreken en analyseren. In verband is juf
Marlieke deze dag beschikbaar om alle groepen kort waar te nemen, wanneer de betreffende leerkracht de
leerlingresultaten met onze IB-er (juf Angelina) bespreekt. Fijn!

Invulling vacatures
Zoals u weet hebben wij, met het oog op het nieuwe schooljaar 2021-2022 nog een aantal vacatures bij de
Schakel. De wervingscampagne verliep afgelopen woensdag 23 juni. In deze tijd van onderwijskrapte is het
best moeilijk om nieuwe leerkrachten te vinden. We zijn blij dat we desondanks een behoorlijk aantal
sollicitanten hebben binnen gekregen.

Inmiddels zijn met een aantal kandidaten gesprekken gesprekken gevoerd. Verder zullen volgende week
dinsdagmorgen 29 juni een tweetal kandidaten een proefles geven in groep 5.
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We hopen u in de nieuwsbrief van volgende week een aantal nieuwe leerkrachten te kunnen presenteren!

Boekpromotie
Woensdag 23 juni is de bibliotheekconsulente voor het eerst weer in de groepen geweest om de kinderen
kennis te laten maken met nieuwe boeken. In elke groep werden 6 boeken centraal gesteld waarover zij wat
vertelde. Dit waren boeken met heel verschillende thema’s zodat er voor elke kind wel een boek bij zat dat
haar/hem speciaal aansprak. Hierna mochten de leerlingen de boeken doorbladeren en bekijken.
Kortom een geslaagde activiteit die leerlingen echt stimuleert en enthousiast maakt voor het lezen.
Wist u dat uw kind gratis boeken kan lenen bij de bieb? Neem gerust eens een kijkje.

Groep 8 op kamp 6 ™ 8 juli
Dinsdagmorgen was het eindelijk zover: de leerlingen van groep 8 kregen te horen wat het thema is van het

schoolkamp: Expeditie Woodcamp
De expeditieleiders kwamen geheel in stijl de groep binnen om de kinderen op te warmen voor het thema.
Groot was de schok bij het horen van de ontberingen die hen te wachten staan: eten vanuit de natuur, vroeg
opstaan, corvee, en het ergste voor enkele dames: deo en douchen niet belangrijk voor een echte survivor.
Om vast wat jaag-skills te oefenen maakten de leerlingen pijl en boog en blaaspijpen om straks te kunnen
overleven in de natuur. De stemming kwam er al goed in en er waren echte talenten bij die zelfs al een meter
of 20 weg konden schieten dus met dat eten komt het wel goed…

We zien uit naar een avontuurlijk en gezellig kamp.

Groep 6: leerkracht vrijdag 2 juli 2021
Dan staat juf Henriëtte Kemp voor de groep.

Schoolvakanties van dit schooljaar
Zomervakantie | 19 juli t/m 27 augustus 2021

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
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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)

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

Bouwnieuws
De stucadoor is gisteren begonnen. Het stucwerk is deze week gereed. En volgende week komen de
kunststof gevelkozijnen > dan zijn we echt ‘dicht’!

Verder gaat de aannemer volgende week vrijdag 2 juli bouwwerkzaamheden verrichten aan de
teamkamer/directiekamer. Dit wordt 1 compleet nieuwe lesruimte, voor de nieuwe groep 1a. Verder is
ondertekende ‘verhuisd’ naar de kamer naast de hoofdingang van de school.

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/

