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De Schakel gaat duurzaam!
We vinden dat we ook als school een verantwoordelijkheid hebben in de klimaatopgave van het land. Daarom
heeft het schoolbestuur besloten om zonnepanelen op het dak van de uitbreiding te gaan plaatsen. Afgelopen
week zijn de voorbereidende werkzaamheden al getroffen.

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

Voorproefje van de inrichting van de uitbouw (van de interieurcommissie)
Nu de aanbouw steeds meer vorm begint te krijgen, hebben wij ons als commissie gebogen over de inrichting
van het lokaal en de zorgruimte. Voor het lokaal hebben we een kastenwand ontworpen die op maat gemaakt
wordt. Straks staat er achterin het nieuwe lokaal dus een mooie grote kast die qua kleur is afgestemd op het
meubilair en de kleur van de binnendeuren. Zo wordt het een mooi geheel. Ook voor de inrichting van de
zorgruimte heeft de commissie al een plan gemaakt. Wordt vervolgd dus!

Schoolkamp (van juf Karin)

Expeditie Woodcamp
A.s. dinsdag 6 juli is het eindelijk zover, groep 8 gaat o.l.v. de expeditieleiders: meester Jorne, juf Marielle en
juf Karin, op schoolkamp. Dinsdagmorgen rond 9.15 u vertrekt de groep op de fiets naar ons vaste
kampstekkie in Naarden. Dit is een prachtig locatie midden in de bossen. Hier hopen we een gezellige en
avontuurlijke tijd met elkaar te hebben waar de survivors ( de leerlingen ) verschillende proeven zullen
ondergaan.

Donderdag 8 juli omstreeks 15.15u hopen we weer terug te zijn op school. Een verslag van het kamp volgt
volgende week.
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Vervangingen volgende week (onder meer in verband met schoolkamp)

Groep 4:
maandag: juf Mariëlle
dinsdag: juf Anja

Groep 4-5:
woensdag: meester Kees van den End
donderdag: juf Lianne
vrijdag: juf Ilse

Groep 6:
maandag: meester Jorne
dinsdag: juf Tess
woensdag: juf Tess
donderdag: juf Tess
vrijdag: juf Henriëtte

Doorschuif-moment (van juf Wilma)
Op donderdag 15 juli a.s. gaan alle leerlingen een kijkje nemen in het lokaal van hun nieuwe groep, waarbij
ook de nieuwe leerkracht aanwezig is. Dit gaat gebeuren van 10.30-11.30 uur.
Ook de leerlingen die rond de zomervakantie 4 jaar worden, zijn uitgenodigd om alvast even aan de
basisschool te ruiken. We hopen op een gezellig moment!

Algemene Ledenvergadering (van onze voorzitter)
Woensdag 7 juli staat de jaarlijkse ledenvergadering gepland. We hopen elkaar om 19:30 fysiek te ontmoeten
in de Schakel. Alle leden van de schoolvereniging hebben hiervoor per mail de uitnodiging ontvangen,
inclusief de agenda. We nemen o.a. afscheid van de door het bestuur reeds uitgezwaaide voorzitter Wim
Mondeel en ook van CvT-lid Dirk Vis. Maar kom vooral kennismaken met Annet Zwaneveld-Meijers als nieuw
CvT lid. Verder informeren we u graag over het reilen en zeilen op onze dynamische school, want er gebeurt
veel!
Graag tot volgende week.
NB. Vergeet aub. niet om u uiterlijk 5 juli aan te melden: secretaris@bestuur@schakelvinkeveen.nl.

Vertrek meester Jorne
Beste ouders en kinderen,
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Na tien jaar werkzaam geweest te zijn op de Schakel ga ik de Schakel aan het einde van het schooljaar
verlaten. Vanaf komend schooljaar ga ik een nieuwe uitdaging aan op een basisschool in Gouda, dit is voor
mij een stukje dichter bij huis. Ik kijk met dankbaarheid terug op de afgelopen tien jaar. Ik ben u als ouders
dankbaar voor het vertrouwen, dat u in mij heeft gehad. Het was fijn om met u samen te werken aan de
ontwikkeling van uw kind(eren). Ik ga u maar bovenal de kinderen zeker missen.

Hartelijke groet,

Jorne

Afscheid juf  Mariëlle en meester Jorne
Zoals u heeft kunnen lezen gaan we voor de zomervakantie afscheid nemen van twee groepsleerkrachten.
Met de leerlingen zullen we maandagmiddag een afscheidsfeestje vieren. We gaan hen missen en wensen
hen alle goeds toe op hun nieuwe werkplek! Voor ouders is er de mogelijkheid om op maandag 12 juli om
14.30 uur op het plein, hen persoonlijk gedag te zeggen. Van harte welkom!
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Nieuwe meester: meester Twan (zie hierboven)
Per 1 augustus 2021 is Twan Penning benoemd tot leerkracht-in-opleiding voor de nieuwe groep 4. Dit voor
de maandag, dinsdag en de woensdag. Hieronder stelt meester Twan zich voor:

Hallo allemaal,

Mijn naam is Twan Penning oftewel meester Twan (;
Inmiddels ben ik 17 jaar jong. Ik heb na de basisschool eerst mijn Havo diploma gehaald en
daarna ben ik begonnen met de pabo. Aan het begin van dit jaar begon ik met het 2e jaar
van de pabo. Maar na een aantal weken studeren begon de vraag te spelen of dit ook wel
Gods plan was met mijn leven. Toen heb ik besloten om voor een jaar te stoppen met de
pabo om een Bijbelschool te volgen. Dit was een fulltime bijbelschool met de naam Gospel
Mission in Amerongen. Mijn ouders zijn leiding van deze Bijbelschool, dus ik kon gewoon op
mijn eigen kamer blijven slapen, ideaal! Afgelopen jaar heb ik veel mogen leren op de
Bijbelschool, over Wie God is en wat het betekent om Jezus te volgen. Aan het eind van de
Bijbelschool heb ik besloten om verder te gaan met de pabo, maar dan de deeltijdopleiding
ipv. de voltijdopleiding. Naast het studeren hoop ik dus te gaan werken op de Schakel! Ik kijk
er ontzettend naar uit om aan het werk te gaan en om jullie allemaal te ontmoeten.
Tot dan!

Nieuwe meester: meester Kevin (zie hieronder)
Per 1 augustus 2021 is ook Kevin Hofland benoemd tot leerkracht voor de nieuwe groep 5-6. Dit voor de
maandag, dinsdag, woensdag en de vrijdag. Meester Kevin is een ervaren leerkracht groep 6. Hieronder stelt
meester Kevin zich voor:

‘Via deze weg wil ik mij alvast aan jullie voorstellen. Mijn naam is meester Kevin en ik zal volgend jaar
leerkracht zijn van groep 5/6 en de plusklas. Ik woon, samen met mijn vrouw en 2 kinderen, met veel plezier in
Vinkeveen. Ik hou ervan om dagjes op pad te gaan met mijn gezin en ik hou verder ook van voetbal en series
kijken op Netflix.

Ik kijk er naar uit om jullie na de zomer allemaal te begroeten en loop volgend jaar gerust bij me binnen.
Geniet van de zomervakantie’.
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Nieuwe leerkracht Plusklas
Met ingang van het nieuwe schooljaar is meester Kevin verantwoordelijk leerkracht voor de Plusklas. Fijn!

Nieuwe vakleerkracht bewegingsonderwijs
Per 1 augustus 2021 is Joppe Lammers benoemd tot vakleerkracht bewegingsonderwijs voor de Schakel. Dit
voor de vrijdag. Meester Joppe is een ervaren leerkracht bewegingsonderwijs. We zijn er blij mee! In de
Nieuwsbrief van volgende week zal hij zich aan u voorstellen.

Wisseling administratief medewerker school
Met ingang van het nieuwe schooljaar 2021-2022 zal juf Sandy ook de functie van administratief medewerker
voor haar rekening nemen. Zij neemt deze taak over van Hanneke van der Velde. We zijn blij dat dit zo
geregeld kan worden, en danken Hanneke van der Velde nu al voor haar inzet voor de school al die jaren!

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)
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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)

Bouwnieuws
Gisteren, donderdag, zijn de kozijnen geplaatst, en ook de raamkozijnen zitten er inmiddels in!
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Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan!

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