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Juf Rianne ten huwelijk gevraagd
Matthijs, de vriend van juf Rianne, had een plan bedacht om ‘zijn Rianne’ op een
bijzondere manier ten huwelijk te vragen. Ondergetekende was betrokken bij dit
mooie plan.... En zo kreeg juf Rianne afgelopen donderdag bij aankomst te horen
dat zij niet hoefde te werken, en kreeg zij een brief mee… En zo is het gegaan.
Juf Rianne is het gehele land doorgegaan en heeft uiteindelijk ‘ja’ gezegd!

De bijlesmeester
Afgelopen donderdag was het de laatste keer dat ‘de bijlesmeester’ bij ons op
school was om bijlessen te geven. U krijgt nog nader bericht hoe we dit in het
nieuwe schooljaar gaan realiseren.

Nieuw kleuterlokaal gerealiseerd
Vorige week vrijdag 2 juli heeft de fa. Mulckhuyse een
nieuw kleuterlokaal in de school gerealiseerd. Hiervoor is
de wand tussen de directiekamer en de teamkamer
verwijderd, waardoor er nu een volwaardig derde
kleuterlokaal is gemaakt. Fijn, zijn we blij mee!

Meeleven
We leven mee met Anna (groep 2) en haar ouders. We
ontvingen het verdrietige bericht dat het zusje van Anna,
de kleine Eva van 1 jaar, de diagnose leukemie heeft. We
bidden voor kracht van God in deze moeilijke tijd voor
hen en allen om hen heen.

Beleidsnotitie Identiteit
Op de organisatiepagina van onze website, is een frisse versie van onze ‘Beleidsnotitie Identiteit’ gezet. In
deze beleidsnotitie wordt beschreven langs welke uitgangspunten de identiteit van onze school richting krijgt,
alsmede hoe deze uitgangspunten in de concrete onderwijssituaties worden vormgegeven.

Doorschuifmoment (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!

Boomwackers in groep 1-2b (van juf Deborah)
Dit is rood! DIt is rood! Dit is rood!
We slaan met een rode buis in onze hand, dat maakt een soort
trommelgeluid.
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Maandag hoorden ze in de hele school dat wij een workshop muziek hadden. 😉 Ieder kind heeft een mooie
gekleurde plastic buis en slaat op de maat. Rood geeft een heel laag geluid en rose een heel hoog geluid.
Daar tussenin geven de kleuren geel, oranje, lichtgroen, donkergroen en paars ieder een eigen toonhoogte.
De kinderen hebben heel goed hun best gedaan. Op het eind heeft meester Dick ons zelfs aangeleerd om het
liedje "Alle eendjes zwemmen in het water" te spelen. Wat was het leuk!

Vervangingen volgende week
Groep 6: vrijdag: juf Karin

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!

Nieuwe meester: meester Joppe
Per 1 augustus 2021 is Joppe Lammers benoemd tot vakleerkracht
bewegingsonderwijs voor de Schakel. Iedere vrijdag zal hij voor de Schakel
werkzaam zijn. Hieronder stelt meester Joppe zich voor:

Hoi allemaal,

Ik ben Joppe Lammers. Na de zomervakantie zal ik Dianne vervangen en word ik de
nieuwe gymleerkracht van de Schakel. Momenteel ben ik al werkzaam op twee
basisscholen, waaronder de pijlstaart, het zou dus kunnen dat je mij al eens heb zien
langslopen op donderdag.

Naast dat ik kinderen beter wil leren bewegen vind ik het zelf ook erg leuk om verschillende sporten te doen.
Ik voetbal al jaren in Mijdrecht, ben regelmatig in de sportschool en speel sinds kort ook veel padel.
Ik heb er zin in om weer bij een andere school te gaan werken en nieuwe leerlingen en collega's te leren
kennen, dus tot na de vakantie!

Groetjes, Joppe

Nieuwe meester: meester Mark
Per 1 augustus 2021 is ook Mark van Breugel benoemd tot leerkracht voor de
Schakel. Mark is tot voor kort leerkracht Aardrijkskunde en Geschiedenis
geweest op het voortgezet onderwijs, en gaat nu - via een zogenaamd
herintrederstraject - aan de slag op de Schakel.
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Iedere woensdag en donderdag zal meester Mark op school voor individuele leerlingondersteuning. Hieronder
stelt meester Mark zich voor:

Even voorstellen

Mijn naam is Mark van Breugel. Samen met mijn vrouw Mirjam en zoontje Aron woon ik in het landelijke
dorpje Langbroek.

In het verleden ben ik al eens werkzaam geweest in het onderwijs. Na het behalen van mijn 2e graads
lerarenopleiding geschiedenis ben ik in die functie aan de slag gegaan in het voortgezet onderwijs. De
afgelopen twaalf jaar ben ik werkzaam geweest als vervoerder van een middagkrant. Via de zondagsschool
van onze kerk heb ik al die tijd wel een lijntje met het onderwijs onderhouden. Een terugkeer naar het
reguliere onderwijs is altijd een wens gebleven.

Ik zie er naar uit om op De Schakel weer een bijdrage te mogen gaan leveren aan het onderwijs. Dit zal in
ondersteunende zin zijn. Ik zal worden ingezet voor individuele leerlingbegeleiding, maar een lesje
geschiedenis of aardrijkskunde behoort op termijn wellicht ook tot de mogelijkheden.

Ik heb De Schakel leren kennen als een school met een duidelijke christelijke identiteit en met twee benen in
de samenleving. Met een mooie mix van kerkelijke en niet-kerkelijke kinderen. Dit spreekt mij aan en ik wil me
er graag voor inzetten.

In mijn vrije tijd houd ik op bescheiden schaal wat volièrevogels, lees ik graag of luister ik naar klassieke
muziek. Verder ben ik regelmatig met vrouw en kind in de volkstuin te vinden, gaan we wandelen of fietsen, of
bezoeken een museum of mooie historische plaats. En in al deze dingen proberen we iets te ontdekken van
de Schepper van alle dingen.

Met hartelijke groet,
Mark van Breugel

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

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

Do: juf Wilma

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

Do: juf Rianne
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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 en juf Sandy(OA)

Do: juf Deborah

3 Ma + do: juf Hanneke Bulk

Di, wo + vr: juf Anja Kooistra

Stagiair-onderwijsassistent: juf Nina Burghout.

Ma + do: juf Hanneke

Di + vr: juf Anja

Stagiair-onderwijsassistent: juf Nina

4 Ma: juf Judith de Waal en meester Twan Penning

Di: meester Twan Penning

Wo: meester Twan Penning en juf Karin Kroon

Do + vr: juf Karin Kroon

Ma: juf Judith de Waal en meester Twan

Di: meester Twan

Do + vr: juf Karin

5-6 Ma, di + vr: meester Kevin Hofland

Wo + do: meester Kees van den End

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

Ma, di + vr: meester Kevin

Do: meester Kees van den End

Vr: meester Kevin

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

7 Ma, do + vr: juf Ilse Deurloo

Di + wo: juf Judith Kroon

Ma, do + vr: juf Ilse Deurloo

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: meester Joppe Lammers
IB-er: juf Angelina
RT-er: juf Adinda
Individuele leerlingbegeleiding: meester Mark van Breugel

Verder (omdat de Schakel aspirant-Opleidingsschool is):
● krijgen we 1 student-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
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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
De uitbreiding van de school vordert gestaag.....Nu is de stucadoor aan het werk, en daarna kan de schilder
aan het werk....
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Verwijderen noodlokaal
Op vrijdagmiddag 16 juli aanstaande zal het noodlokaal van het plein worden verwijderd. Met de gemeente De
Ronde Venen is immers afgesproken dat het lokaal er staat totdat de nieuwbouw in gebruik is genomen. Na
de zomervakantie kunnen de lessen in de uitbreiding worden gegeven, dus kan het noodlokaal volgende week
vrijdag weg.

De laatste schoolweek: hoe ziet deze er uit?

Maandag 12 juli Gewone schooldag

13.00u de afscheidsmoment voor de leerlingen van meester
Jorne en juf Mariëlle
14.30 uur: afscheid juf Mariëlle en meester Jorne op het plein

Dinsdag 13 juli Gewone schooldag

10.30u musical opa’s en oma’s  van de leerlingen van groep 8 ( 4
pers per leerling )
13.00u musical voor de leerlingen van groep 3 ™ 7

Woensdag 14 juli Gewone schooldag

Afscheidsdag groep 8

Donderdag 15 juli Gewone schooldag

10.30-11.30 uur: doorschuifmoment

13.00 uur: traditiegetrouw IJS voor de hele school

Vrijdag 16 juli Halve schooldag, school sluit om 11.30 uur

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan!

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

Vakantie Bijbel Week 2021 (door de VBW-commissie)
Dit jaar zijn we er weer! Nog een beetje anders dan vorige jaren. Maar de eerste week van de zomervakantie
zijn jullie weer van harte welkom op het plein in de tent! Op dinsdag en woensdag zijn de kinderen van groep
1 t/m 4 welkom en op donderdag en vrijdag de kinderen van groep 5 t/m 8. Aankomende maandag op school
krijgen jullie allemaal de uitnodiging met de kleurplaat die je in kunt leveren! Tot gauw in de
tent!
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Eerste BSO aanmeldingen zijn binnen (door Mirakel)
Kinderopvang Mirakel start vanaf 30 augustus een BSO in het speellokaal van
basisschool de Schakel. De eerste aanmeldingen zijn binnen en we gaan vanaf 30
augustus open op maandag, dinsdag en donderdag en later in het najaar ook op de
vrijdag. Hoe ziet een BSO middag eruit? Na school gaan we eerst gezellig aan tafel om

wat te eten en te drinken en naar elkaars verhalen te luisteren. Daarna starten we met verschillende
activiteiten waar de kinderen uit kunnen kiezen. De ene keer is dat samen koekjes bakken, een spelletje doen
of lekker knutselen binnen het thema van dat moment. En als je kind even geen zin heeft om mee te doen?
Geen probleem, dan is er de mogelijkheid om lekker te chillen op de bank of in de zitzak! Zoek je een leuke en
vertrouwde opvang? Schrijf je kind dan nu alvast in: info@kdvmirakel.nl of bel voor meer informatie naar 020 –
661 3035.
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