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Welkom aan onze nieuwe leerlingen
Na de zomervakantie zijn een flink aantal nieuwe leerlingen op onze school gestart. Wat fijn...Welkom
allemaal!!

1. Ivy-Joy (groep 1a)
2. Lisa (groep 1a)
3. Levi (groep 1a)
4. Lucas (groep 1a)
5. Emma (groep 1a)
6. David (groep 1a)
7. Lindsey (groep 1a)
8. Soof (groep 2)
9. Vienna (groep 5-6)
10. Fleur (groep 4)
11. Taeke (groep 5-6)

Vergadering Werkgroep Schoolplein
Nu de uitbreiding van de school gereed is, gaan we de herinrichting van het schoolplein vorm en inhoud
geven. Daarvoor hebben we een Werkgroep Schoolplein gevormd, bestaande uit een afvaardiging van het
team, van de ouders en van BSO Mirakel. Deze werkgroep komt aanstaande maandagavond 13 september
voor het eerst bijeen. We houden u op de hoogte!

Vergadering Ouderraad
De Ouderraad van onze school vergadert volgende week dinsdagavond 14 september.

Nieuw thema voor groep 1a (van juf Wilma)
Maandagmiddag hoorde juf Rianne een poesje heel zielig miauwen in de
gang. Natuurlijk moesten we daar even gaan kijken en daar zat bovenop
een gordijnrails (de boom) een poesje. Het poesje durfde er alleen niet
meer vanaf. Met de kinderen hebben we toen bedacht om de brandweer
te bellen. De brandweervrouw (juf Wilma) kwam eraan gerend met
loeiende sirenes. Gelukkig heeft de brandweervrouw het poesje gered
met een lange ladder. Nu is het vast wel duidelijk waar ons thema over
gaat: de brandweer!
We zijn al druk van start gegaan met het thema, zodat de kinderen de
komende weken ook in de klas als brandweer aan de slag kunnen. Mocht
u nog een brandweerpakje of een sirene hebben liggen dat we mogen
lenen, horen we het graag!
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Vergadering Medezeggenschapsraad
Eveneens is er volgende week dinsdagavond 14 september een vergadering van onze
Medezeggenschapsraad.

Geboren
Op 11 augustus jl. is een jongetje geboren bij de familie Newton. En daarmee een broertje voor Connor,
Calum en Ailey. Van harte gelukgewenst namens de school! Heel veel liefde, gezondheid en Gods’ Zegen
toegewenst!

Zondagsschool Samuel
Ben je 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 of 12 jaar? En vind je het fijn om met vrienden en vriendinnen op zondag een uur
samen te zijn en te luisteren naar een bijbelverhaal? Van harte welkom!
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Het is van 11uur tot 12uur in gebouw Maranatha, Herenweg 207 in Vinkeveen.
In elke groep van de Schakel zijn er kinderen die naar de zondagsschool gaan. Dus je kunt ook afspreken om
samen te gaan!

Als je meer wilt weten, gewoon vragen!
Groetjes juf Deborah

Start type Training voor leerlingen van de Schakel - The House of Typing
Typevaardigheid wordt steeds belangrijker voor kinderen met het oog op de school- en de arbeids carrière.
Typevaardigheid is voor leerlingen belangrijk. We hopen dan ook dat veel kinderen aan de cursus gaan
deelnemen.
•De cursus wordt thuis gedaan. De kinderen gaan twintig eilanden “veroveren” door het doen van
typeoefeningen. Na het voltooien van de cursus, zijn de kinderen in staat om blind met tien vingers te typen.
•De kinderen worden 7 dagen per week begeleid door een docent van het type-instituut. Op elke vraag op
opmerking van een kind wordt dezelfde dag gereageerd.
•Er wordt voortdurend gerapporteerd over de voortgang, naar de kinderen, de ouders en de school.
•Het niveau van de training wordt op individueel voortdurend afgestemd op de mogelijkheden van de
individuele kinderen.
•Voor kinderen met dyslectische klachten bestaan voorzieningen

Prijs per cursist bedraagt in Nederland normaal € 120,00 euro. Leerlingen van de Schakel betalen 80 euro
inclusief het diploma. (betaling in twaalf maandelijkse termijnen mogelijk) Ga naar de site en doe de proefles.
Wilt u zich direct inschrijven? Doet u dit dan via de website thehouseoftyping.nl/inschrijven met de cursuscode
ABNM 15585. U betaalt dan de gereduceerde prijs van 80 euro. Op vrijdag 10 september krijgen de leerlingen
een flyer over het typen mee.

Toestemming voor publicatie
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt
tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw
zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade
kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen.

Afgelopen week en in deze nieuwsbrief vindt u een formulier sturen waarop u kunt aangeven of u
toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter geeft.

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het
kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten.
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De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het
plaatsen van foto’s en video’s op internet. Als we foto’s en video’s willen laten maken voor
onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van de stage juf op te nemen, zullen we u daar apart over
informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen
gebruiken, nemen we contact met u op.
Graag onderstaande link zsm inleveren, hartelijk dank.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCr7d8kHTJ_cR_0SYAYTcRnaIgM_H3HeULbEmZh1DSBVNA5g
/viewform?usp=pp_url

Start 3-Plus-groep (van BSO Mirakel)
Aanstaande maandag 13 september begint de 3-Plus groep weer. Kinderen vanaf 3 jaar, die gebruik maken
van de kinderopvang van Kinderopvang Mirakel de Ronde Venen, kunnen kosteloos gebruik maken van de 3+
activiteiten die we aanbieden in samenwerking met PCB de Schakel en OBS de Pijlstaart. Op maandag
kunnen de 3+ kinderen van onze locatie in Waverveen (de Stal) naar de 3+ groep en op donderdag de 3+
kinderen van onze opvanglocatie in Vinkeveen (Troetels). We willen kinderen op een laagdrempelige manier
kennis laten maken met school, zodat ze spelenderwijs beginnen de schoolse vaardigheden op te doen.
Hierbij moet je denken aan activiteiten in de kring, zoals voorlezen en praten over verschillende onderwerpen,
waarbij je moet wachten op elkaar en je vinger op moet steken als je aan de beurt wilt komen.

Aankomende activiteiten Ouderslokaal.nl
Aankomende activiteiten
13 SEPTEMBER  Praat Lokaal HSP
13 SEPTEMBER  Zoom Workshop Positief Opvoeden
15 SEPTEMBER  Hoe om te gaan met intense emoties van je kind bij Mama Lokaal Mijdrecht
29 SEPTEMBER  Workshop Cyberpesten, wat kan je als ouder doen?
Voor een totaaloverzicht van de agenda zie: https://derondevenen.ouderslokaal.nl/events

Ouderhulplijst voor op school
Voor sommige activiteiten en klussen zijn wij afhankelijk van de behulpzaamheid van de ouders/ verzorgers.
Het zou ontzettend fijn zijn als u ons ook dit jaar weer zou willen helpen met een of meerdere van de
bijgesloten activiteiten. Met de onderstaande link kunt u zichzelf opgeven voor de hulp die wij zoeken. Graag
voor woensdag 8 september inleveren, dan kan bijvoorbeeld het wasschema zo snel mogelijk gemaakt
worden. Alvast hartelijk dank voor uw hulp, wij waarderen dit zeer!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmb5BF1soV1f3XzSdynb3EsHaikKoEAOTzOb0SzAtT5Cz81Q/vi
ewform?usp=pp_url

Luizencontrole afgelopen maandag (van de Luizenmoeders)
De luizencontrole heeft plaatsgevonden, en de school is gelukkig luis-vrij!
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Vanuit de BSO

Wat hebben wij een geluk gehad met dit prachtige weer. Dat betekende
extra veel buiten spelen! Op het grote speelplein hebben wij gestoepkrijt,
maar ook flessenvoetbal gespeeld en touwtje gesprongen. Misschien heeft
u ons wel ‘Beertje, beertje, draai eens rond’ horen zingen.

Ook hebben wij ons eerste feestje gevierd op de BSO. Er was namelijk een jarige op de groep.
Trakteren kan altijd op de BSO en dan mag je ook een cadeautje uitzoeken. Als extraatje mocht de jarige de
activiteit van de dag uitkiezen. Dat werd de stoelendans. Op de prachtige vloer van de gymzaal kan je
natuurlijk heerlijk dansen!

Wilt u meer informatie? Bekijk dan onze website: www.kdvmirakel.nl

Nogmaals: Coronamaatregelen na de zomervakantie
Voor het basisonderwijs zijn er voorlopig geen wijzigingen. Onderwijspersoneel houdt ten opzichte van
collega’s en ouders anderhalve meter afstand. Ouders mogen beperkt op school komen. Schoolkampen en
excursies zijn onder voorwaarden mogelijk.

Kinderen tot 12 jaar soms in quarantaine

Kinderen tot 12 jaar mogen naar school en kinderopvang als zij alleen verkoudheidsklachten hebben.

Kinderen tot 12 jaar blijven thuis als zij:

-naast verkoudheid ook andere klachten hebben zoals véél hoesten, benauwd zijn of koorts;

-nauw contact hadden met een coronapatiënt;

-in afwachting zijn van een testuitslag.

Nauw contact met coronapatiënt

Nauw contact met een coronapatiënt betekent:

-binnen 24 uur;

-minimaal 15 minuten;

-en binnen 1,5 meter van iemand met corona.
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Verder: wanneer een leerling corona heeft, moet deze thuis in quarantaine blijven en thuisonderwijs volgen.
De andere kinderen van de groep mogen gewoon naar school.

De maatregelen zijn in ieder geval tot 20 september van kracht.

Digitale vrijwilligersmarkt van 6-20 september
Vrijwilligers zijn  van groot belang voor de samenleving, of het nou gaat om sport, extra handen in de zorg,
initiatieven om anderen te helpen zoals de voedselbank, het ondernemen van feesten en festiviteiten of de
hulpouders bij jullie op school. Ook voor vrijwilligers zelf is vrijwillige inzet van grote waarde. Dat kan zijn door
een zinvolle daginvulling, eigen ontwikkeling, uitbreiden van sociale contacten of door een bijdrage te leveren
aan iets dat zij belangrijk vinden. Als Steunpunt Vrijwilligerswerk van Uithoorn voor Elkaar ondersteunen wij
mensen die vrijwilligerswerk zoeken en maatschappelijke organisaties.
Let wel: de digitale vrijwilligersmarkt is vanaf 6 september (niet eerder) toegankelijk via
www.steunpuntvrijwilligerswerk.nl
Link naar aankondigingsfilmpje: https://youtu.be/LnwVJnsIapM

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan!

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