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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

Start Cito-E-toets (van juf Angelina)
Aankomende weken starten we met de eindtoetsen van Cito. We maken een begin met de leestoetsen en
daarna komen de overige toetsen aanbod. De afname van de middentoetsen ligt nog maar net achter ons.
Toch is het goed om inzicht te krijgen in waar de leerlingen staan in hun leerproces, al zal er mogelijk minder
groei te zien zijn tussen deze 2 toetsen in dit schooljaar. We hebben al kunnen zien dat wij het als school goed
doen en dat is fijn. Met het laatste rapport ontvangt u de uitslagen.

Vergadering Medezeggenschapsraad
Volgende week dinsdagavond is er een vergadering van onze Medezeggenschapsraad.

Groep 6: leerkracht vrijdag 11 juni 2021
Dan staat juf Henriëtte Kemp voor de groep.

Vergadering Ouderraad
Tevens vergadert volgende week dinsdagavond onze Ouderraad

Schoolvakanties en vrije dagen rest van dit schooljaar
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 volgende week woensdag 9 juni o.l.v.
meester Marius-Jan.

Voorstelling Boswachter Beer (groep 1 t/m 4)
Afgelopen maandag hebben de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 genoten van een voorstelling van het Natuur
en Mileu Educatiecentrum door boswachter Beer. Deze ‘boswachter’ leerde de kinderen door middel van
liedjes en versje, vragen en antwoorden allerlei dingen over dieren in het bos. Hij had ook allerlei botten en
vachten van dieren meegenomen waar de kinderen ook naar mochten kijken en -heel leuk- het ook mochten
pakken. Daarna werd de kennis getest van de kinderen in groepjes door vragen te beantwoorden. Het was
een hele leuke en leerzame voorstelling.
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Beleid met betrekking tot mondkapjes
Nu de Coronamaatregelen versoepelen vragen wij niet meer aan de leerlingen van groep 7 en 8 om met een
mondkapje in de school te lopen. Daarnaast dragen de leerkrachten zowel binnen als buiten de school geen
mondkapje meer. Wél werken we uiteraard binnen de school in ‘bubbels’, houden we als volwassenen de
afstand aan en werken we preventief met sneltests. We zijn blij dat we tot op heden Corona buiten de school
hebben kunnen houden.

Sterkte
Ook deze week waren nog enkele gezinnen in quarantaine vanwege Corona. Akelig.... Sterkte...

Schoolreis in relatie tot veiligheid
Na overleg met het team, met de Ouderraad (vertegenwoordiging ouders) en met de busmaatschappij denken
we dat het verantwoord is om de geplande Schoolreis voor dit jaar (donderdag 24 juni 2021) door te laten
gaan. Belangrijk is immers dat we zoveel mogelijk werken in de bubbels (ook in de bus). Oók dat de ouders in
de bus een mondkapje dragen, en dat de ouders vooraf een sneltest doen (hebben wij als school). Maar we
komen nog met een ‘veiligheidsprotocol schoolreis-2021’ (in Nieuwsbrief volgende week).

4



5

Schoolreis donderdag 24 juni 2021 (van de commissie Schoolreis)
Nog even en dat is het toch eindelijk zover. De kinderen van de Schakel gaan op schoolreis! Groep 1 t/m 4
gaat naar Diergaarde Blijdorp en groep 5 t/m 7 zal een bezoek brengen aan het Archeon. Om er met elkaar
een geslaagde dag van te maken, kunnen wij uw hulp goed gebruiken! Daarom kunt u zich opgeven om mee
te gaan. U krijgt dan een groepje kinderen onder uw hoede, die u deze dag zal begeleiden.

Vindt u het leuk om mee te gaan? Dan kunt u zich opgeven tot en met maandag 7 juni. Stuur uw mail naar
secretaris.or@schakelvinkeveen.nl U ontvangt vervolgens van ons een mail of u die dag wel of niet mee kan
als begeleider.

Tot slot nog even voor de ouders/ verzorgers van groep 1 en de nieuwe leerlingen. Voor uw kind (eren) volgt
nog een betaalverzoek voor het schoolreis van de penningmeester.

We hopen dat u mee gaat!

Met vriendelijke groet, het team van de OR.

Ouderslokaal.nl organiseert weer een aantal inspirerende activiteiten:
Aankomende activiteiten
07 JUNI Praat Lokaal Autisme
08 JUNI Zoom Workshop Hallo?…Contact!
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

Batterijenbox
Binnenkort komt er in de school een inleverpunt voor batterijen. Als school willen we graag ons steentje
bijdragen op het gebied van milieu en duurzaamheid. En als de batterijenbox vol is, ontvangt de school daar
een bijdrage voor, wel € 0,25 per ingeleverde batterij!. Dat kunnen wij natuurlijk goed gebruiken voor
bijvoorbeeld de inrichting van het schoolplein. Dus begin maar vast met het apart houden van de batterijen!

Verhalenverteller Sahand vertelt zijn verhaal aan groep 5 en 6
Afgelopen dinsdag heeft Sahand Sahebdivani zijn indrukkende levensverhaal gedeeld met de leerlingen van
groep 5 en 6. Hij is opgegroeid in Iran en is tijdens de oorlog gevlucht naar Turkije. Zijn vader was eerder
gevlucht en in een Turkse cel terecht gekomen. Uiteindelijk zijn ze als gezin in Nederland komen wonen.
Tijdens zijn vertelling werd hij ondersteund door Anastasios die bijpassende muziek maakte op zijn Qanun.
Hieronder leest u een stukje uit het verhaal naverteld door Esmeralda uit groep 6.

Mam�! i� hoo� gekk� geluide�. I� be� ban� d� geluide� zij� z� har� e� en�. Nie� ban� zij� liever�!
i� g� ee� liedj� zinge� da� help� altij�.´Zing� liedj�´. Dankjewe� mam�! Maa�….waa� i� pap�?
Mam� waaro� negee� j� m� steed�? Mamaaaaaaa�!!!!!! i� wach� we�. Mam� pap� i� a� zolan�
we� i� vind� he� nie� mee� leu�! Liever� i� wi� he� e� nie� ove� hebbe�! Ok� mam�…
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I� wi� naa� pap�. Mam� geef� ee� dikk� ja� aa� mi�´´Mam� rijd� hee� har� we� me� ee� aut�´
Mam� sto� wa� gaa� w� doe�???? ´Mam� stap� o� ee� paar� e� geef� mi� aa� ee� gekk� ma� i�
wee� nie� wi� hi� i�´I� begi� d� ma� steed� minde� en� t� vinde�. I� besef da� i� m� ja� me� moes�
omda� he� we� hee� kou� i� hie�. brrrrrrrrr�! Late� kome� z� ergen� waa� i� nie� wee� waa�. I�
besef m� da� d� gekk� ma� on� leve� heef� gere�. E� da� hi� mee� mense� help� o� ui� he� gevaa� t�
redde�!

W� rijde� naa� ee� gekk� ple�.. mam� zeg� da� w� naa�..pap� gaa�! I� be� z� bli� da� i� re� naa�
binne� maa� waa�?  Mam� trek� mi� teru� e� zeg�… Liever� di� i� ee� gevangeni�. Maa� maa�
pap� i� daa�. Mam� e� i� lope� rusti� naa� binne�. E� staa� ee� e� staa� ee� wachte�! di� d� deu�
ope� doe� e� daa�… staa� pap� helemaa� ge� e� z� zieli�. Wa�? da� i� pap� toc� nie�!!! D� gekk�
ma� maak� grapje�! E� uiteindelij� zi� i� he�. he� i� papaaaa�. I� geef he� d� dikst� knu�e�!

(Esmerald� groe� 6)

Bouwnieuws voor de volgende week
Er wordt flink gewerkt aan de school! De aannemer is vandaag volop bezig met de opbouw van de muren....
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Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan!

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