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Betekenis aflopen COVID-maatregelen voor het onderwijs
Zoals u weet lopen dit weekend de door het Kabinet ingestelde COVID-maatregelen af. Dit brengt ons tot de
vraag wat dit betekent voor het basisonderwijs, en voor onze school. Vooralsnog houden we nog even de
huidige maatregelen in stand (bijvoorbeeld geen ouders in de school). Wel gaan we volgende week en de
week daarop met bestuur en team over praten, of we toch weer bijvoorbeeld kijk-momenten in de groepen
gaan laten plaatsvinden. U hoort binnenkort meer!
Maandelijkse schoonmaak
Wat fijn dat verschillende ouders/verzorgers hun bereidheid hebben aangegeven om maandelijks de
school-keuken een grote beurt te geven; heel veel dank daarvoor!
Week tegen pesten
In de week van maandag 27 september tot en met vrijdag 1 oktober is de landelijke week tegen het pesten
met als thema “Buitensluiten, uitgesloten!”. Het voorkomen en aanpakken van pesten verdient natuurlijk het
hele jaar door aandacht. Maar door als ‘kanjerschool’ mee te doen aan de week tegen pesten, willen we een
goede start maken en werken aan een veilige en fijne school. In alle groepen zal daarom in deze week
gepraat, gewerkt en gespeeld worden rondom het thema pesten en buitensluiten.
Droog houden
Ongetwijfeld heeft u het deze week gezien: een dakdekker die bezig was op school. In de zomervakantie heeft
het fors geregend, en was er flink waterschade in de school. Daarom is de dakdekker aan de slag gegaan om
de lekkages te repareren en om 2 nieuwe afvoeren te realiseren. We zitten gelukkig weer droog en kunnen de
herfst/winter weer in!
Brief ouderbijdrage
https://drive.google.com/file/d/1EHKhK4BMcYvkDds2VfcNUna67LGxF16c/view?usp=sharing
Ouderbijdrage studiejaar 2021/2022 en kosten schoolreisje
Hierboven 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

●

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
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Toestemmingsformulier voor publicatie
Deze week is de laatste week dat u deze in kunt leveren ( via de link in Nieuwsbrief 10 sept). Na deze week,
mocht u het niet hebben ingeleverd, gaan wij ervan uit dat u geen bezwaar heeft tegen publicaties van foto’s
van uw kind(eren) voor schooldoeleinden.
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
Batterijen-inzamelbak
Vanaf deze week hebben wij binnen bij de hoofdingang onze batterijen inzamelbak staan. Vanaf nu kunnen
alle leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers hun lege batterijen inleveren op onze school. Zo zorgen
we samen voor een beter milieu en spaart school bovendien voor een mooi geldbedrag. Voor elke kilo
ingeleverde lege batterijen spaart de school 0,25€.

Jeugdconsulent op school
Met ingang van dit schooljaar 2021-2022 is ook een jeugdconsulent op onze school aanwezig. Iedere week is
zij ongeveer 3 uur per week op school aanwezig om allerlei zorg- en opvoedingsvragen met u te bespreken. In
samenspraak met de gemeente zijn we eea nog concreet aan het maken: op welke dag komt de persoon, etc.
In de volgende Nieuwsbrief hoort u meer.
Ouder-Thema-avond woensdag 27 oktober 2021
Woensdag 27 oktober a.s. is de eerste Ouder-Thema-avond van dit schooljaar. In het verlengde van het
bovenstaande komt Maaike van Leeuwen, de nieuwe jeugdconsulent, met u als ouders/verzorgers kennis
maken. Uiteraard is er alle gelegenheid om met haar van gedachten te wisselen en vragen te beantwoorden.
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Vergadering bestuur en medezeggenschapsraad
Volgende week dinsdagavond is er een gezamenlijke vergadering van bestuur en medezeggenschapsraad.
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. Ook is er na 12.30u gelegenheid voor broertje(s) of
zusje(s) die niet op school zitten om samen met hun broertje(s) of zusje(s) op de foto te gaan.
Schoendozen
Heeft u thuis nog schoenendozen? Groep 4 is er erg blij mee. Mag zonder deksel.
Welkom
Vorige week dinsdag is Nienke 4 jaar geworden. Nog van harte gefeliciteerd! En daarmee ben je nu ‘echt’ een
nieuwe leerling van groep 0-1a!
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.
Gast-leerkracht
Volgende week maandagmorgen komt een potentieel student-leerkracht een les automatisering en taal geven
in groep 4. Deze ‘meneer’ kent de groep al...
Groep 1b: kleine leerkracht-wijziging volgende week donderdag 30 september 2021
Juf Marlieke (ipv juf Rianne)
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.
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•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
24 SEPTEMBER Spel als tool in je opvoeding bij Mama Lokaal Mijdrecht
29 SEPTEMBER Workshop Cyberpesten, hoe voorkom je het en wat kan je als ouder doen?
06 OKTOBER

Praat Lokaal Opvoeden na Scheiding

06 OKTOBER

Je kind op voortgezet onderwijs

15 OKTOBER

Babygebaren bij Mama Lokaal Mijdrecht

27 OKTOBER

Kinder EHBO bij Mama Lokaal Abcoude

28 OKTOBER

Zoom Workshop Bang in het Donker

Voor een totaaloverzicht van de agenda zie: https://derondevenen.ouderslokaal.nl/events
Vanuit de BSO
Wat gaat een week toch snel voorbij… Deze week hebben wij met de
kinderen activiteiten gedaan, die al jarenlang populair zijn. Wie heeft er nou
niet als kind geknikkerd? Er waren zoveel mogelijkheden; wie kreeg de
knikker als eerste in de pot of wie had de mooiste knikkerverzameling? Maar
het bouwen van een knikkerbaan was een gave uitdaging. Wie kon de
langste knikkerbaan bouwen of welke knikkerbaan liet een knikker het snelst
naar beneden rollen? Dat hebben wij ook gedaan op de BSO en dat zorgde
voor urenlang vermaak. Wat hadden wij een knikkerpret!
Wilt u meer informatie? Bekijk dan onze website: www.kdvmirakel.nl
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
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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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