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Omgekeerde oudergesprekken achter de rug
De omgekeerde oudergesprekken hebben deze week voor het laatst plaatsgevonden. Fijn dat u als
ouders/verzorgers hier tijd en aandacht aan hebt besteed!
Voortgang RT, Plusklas en Leerlingbegeleiding
Dit schooljaar loopt nu al weer 3 weken. RT (juf Adinda) draait al weer twee weken, de leerlingbegeleiding
(meester Mark) loopt vanaf deze week en meester Kevin (doet ook Plusklas) gebruikt deze periode om,
samen met de leerkrachten, leerlingen te observeren om te beoordelen voor welke leerlingen de Plusklas
gewenst/noodzakelijk is. In de Nieuwsbrief van volgende week geven wij u hierover nog wat nadere
informatie.
Nogmaals: studiedagen schooljaar 2021-2022
Noteert u deze data alstublieft in de agenda omdat de leerlingen dan VRIJ zijn!
Vrijdag 5 november 2021 - Studiedag 1
Maandag 7 februari 2022 - Studiedag 2
Maandag 7 maart 2022 - Studiedag 3
Maandag 13 juni 2022 - Studiedag 4
Schoolfotograaf woensdag 29 september
De schoolfotograaf is woensdag 29 september bij ons op school om mooie pasfoto’s en klassenfoto’s te
maken van uw kind (eren). De achtergrond is dit jaar de kleur turquoise. Mocht u willen dan kunt u hiermee
rekening houden met de kledingkeuze voor die dag.
Vergadering Werkgroep Schoolplein
Afgelopen maandagavond heeft de werkgroep Herinrichting Schoolplein voor het eerst vergaderd. Eerste
lijnen zijn uitgezet voor het nieuwe plein. Het wordt een complete transformatie.....Dank aan de ouders die
hierin mee willen denken! U hoort nog nader!
Kinderboekenweek (van juf Judith K en juf Karin)
Het thema van de Kinderboekenweek dit jaar is: Worden wat je wil.
Dit gaat onder meer over beroepen. Nu lijkt het ons leuk om de leerlingen kennis te laten maken met allerlei
verschillende beroepen. Daarom zoeken wij ouders, opa’s of oma’s, tantes of ooms die wat willen
vertellen over hun beroep. Wij willen dit doen op donderdag 14 oktober vanaf 13.15. Uw presentatie duurt
dan ong 20 minuten en het idee is dat u dit in twee groepen doet. Vindt u dit leuk meldt u dan aan bij
karin.kroon@schakelvinkeveen.nl Als u wel wilt maar deze datum komt niet uit laat het gerust weten.
Schoenendozen
Heeft u thuis nog schoenendozen liggen? Groep 4 is er erg blij mee.
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Gevonden voorwerpen/kleding
We hebben op school nogal wat kleding wat achter blijft....maar van wie is het? Daarom stallen we de
gevonden kleding/voorwerpen volgende week tijdens de ochtenden voor u uit. Het ligt een aantal ochtenden
vóór het schoolhek op tafels. Dan kunt u zien, of er iets van uw kind/kinderen bij ligt, en kunt u het meenemen.
Alles wat aan het einde van volgende week nog niet is meegenomen, zullen wij bezorgen bij één van de
goede doelen-instanties, zoals het Leger des Heils. Ook dat is een stukje ‘duurzaamheid’, wat in deze tijd van
klimaatdiscussie wordt bepleit, maar wat ook een belangrijke waarde is in ons christelijk onderwijs.

Meelopers
Volgende week maandag loopt een ‘mevrouw’ een dagje mee met groep 4. Zij is geïnteresseerd om in het
onderwijs aan de slag te gaan, en als Opleidingsschool-de Schakel (ook voor zij-instromers) willen wij daar de
ruimte voor bieden.
Volgende week woensdag woensdag loopt een ‘meneer’ een dagje mee in groep 7.
Volgende week donderdag loopt een andere ‘meneer’ een dagje mee met groep 5-6.
Allemaal geïnteresseerden voor onze prachtige school; zijn we blij mee....
Ouder Medewerking
Hartelijk dank voor alle ouders die zich hebben aangemeld! Fijn om jullie hulp te mogen ontvangen. Voor elke
gelegenheid waar hulp bij nodig is van ouders raadplegen wij of de ouderraad de lijst met ouders die zich
opgeven hebben en zullen wij u direct contacten. Nogmaals hartelijk dank voor uw aanmelding.
Ouderbijdrage studiejaar 2021/2022 en kosten schoolreisje
Binnenkort ontvangt u van ons het verzoek om de ouderbijdrage voor studiejaar 2021/2022 te betalen. Wij
hebben dit geld hard nodig om onder andere de volgende zaken te financieren:
●

een gezonde start op elke maandag na een vakantie
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●

de viering van het sinterklaasfeest inclusief cadeautjes

●

de vieringen van Kerst en Pasen

●

uitgaven t.b.v. ouderavonden

●

ijscokar op de laatste schooldag

●

traktaties bij verschillende activiteiten

Ook voor de leerlingen van de groepen 5 en 6: 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.
Aankomende activiteiten Ouderslokaal.nl
Aankomende activiteiten
29 SEPTEMBER Workshop Cyberpesten, wat kan je als ouder doen?
Voor een totaaloverzicht van de agenda zie: https://derondevenen.ouderslokaal.nl/events
Luizencontrole afgelopen maandag (van de Luizenmoeders)
De luizencontrole heeft plaatsgevonden, en de school is gelukkig luis-vrij!
Vanuit de BSO
Op de derde donderdag van september is het altijd de dag van de pedagogisch
medewerker. Dat is de feestdag van de Kinderopvang! Vandaar dat wij er een extra
leuke dag van wilden maken. De gemeente had ook aan ons gedacht en verraste
ons met een prachtige fruitmand. Daar hebben wij natuurlijk meteen van genoten.
Wat waren die pruimen lekker!
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Vervolgens aan tafel lekker popcorn gegeten en besproken wat wij als activiteit konden doen. Normaal
gesproken maken wij altijd van te voren een planning en bieden wij elke dag een activiteit aan. Dat kan iets
lekkers maken aan tafel zijn, een spel binnen of buiten spelen of knutselen zijn.
Toevallig hadden wij donderdag een groepje kinderen bestaande uit alleen meiden en die wilden maar één
ding: met onze nieuwe kaptafel spelen. Voor de spiegel kunnen zij hun haar mooi stylen, hun nagels werden
gelakt en versierd met hartjes en tot slot kregen zij een make-up lesje. Wat een feestdag!
Wilt u meer informatie? Bekijk dan onze website: www.kdvmirakel.nl
Versoepeling Coronaregels: niet meer automatisch hele klas in quarantaine bij één besmetting
Het kabinet heeft besloten de coronaregels voor het onderwijs te versoepelen. Vanaf 20 september is het niet
meer nodig dat de hele klas in quarantaine gaat vanaf/bij één besmetting. Het kabinet volgt hierin het advies
van het OMT.
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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