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Groep 1b op bezoek bij het Kabouterpad (van juf Marlieke)
Maandagochtend 27 september zijn we met de kinderen en wat ouders naar Wilnis gereden. Hier was in het
park naast het NME centrum een kabouterpad voor ons uitgezet. In het park stonden 15 kabouters opgesteld
met elk een leuke, leerzame opdracht. De opdrachten hadden te maken met de natuur. Zo hadden we een
kabouter die jam maakte van rozenbottels en wij mochten proeven. Een andere kabouter hield het weer in de
gaten en vroeg ons naar het weer van die dag. Weer een andere kabouter liet ons luisteren naar geluiden in
de natuur. Wat heerlijk om zo buiten bezig te zijn geweest en ondertussen stiekem wat te leren van de
omgeving. Rond 10:00 uur hebben we lekker even een pauze genomen in de speeltuin. Gegeten en
gedronken in de brandweerwagen of op het bankje. Na nog even gespeeld te hebben in de speeltuin, was het
weer tijd om terug te gaan naar school.

Week tegen het pesten zit erop
De week tegen het pesten zit erop. In alle klassen is er aandacht besteed aan pesten en buitensluiten.
Liedjes, begrijpend leeslessen, kanjertraining en spelletjes zijn er gedaan rondom het thema, maar
vooral......veel praten! Het thema pesten blijft het hele jaar door belangrijk en krijgt in de standaard lessen van
de Kanjertraining dan ook veel aandacht. Samen proberen we er op school een veilige plek voor iedereen van
te maken!
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Schoolmelk .... koeling gezocht
Wij hebben de bevestiging ontvangen dat wij mee mogen doen aan het EU-Schoolzuivelprogramma van
2021-2022. Hierover zullen wij u later meer informeren.

Maar onze school is hiervoor nu op zoek naar extra koelruimte om de zuivelproducten straks te kunnen
koelen.

Heeft u nog een grote goedwerkende koelkast die u niet meer gebruikt? Dan houden wij ons aanbevolen.

Start Kinderboekenweek (van juf Karin en juf Judith Kroon)
Woensdag 6 oktober openen we bij de tribune de Kinderboekenweek.

Welkom
Met ingang van deze week is Justin een nieuwe leerling van groep 8. Hij komt zijn laatste schooljaar,
voordat hij naar het voortgezet onderwijs gaat, nog bij ons op school afmaken. Een fijne tijd bij ons op
school, Justin!

Schoolfruit (van juf Sandy)
Goed nieuws: onze school mag weer meedoen aan het EU-Schoolfruit- en groente programma 2021-2022!
Wij krijgen 20 weken lang 3 porties gratis groente en fruit voor de hele school geleverd! De eerste levering is
in de week van 15 november. Tegen die tijd informeren wij u nader, over de dagen waarop de kinderen fruit
van school krijgen als 10 uurtje.

Dag van de leraar
Volgende week dinsdag is het de jaarlijkse ‘dag van de leraar’. Het vak van leraar (want het is een vak) is een
prachtig vak, maar wat ook veel van onze leerkrachten, en overig onderwijsondersteunend personeel, vraagt.
Daarom zullen we volgende week dinsdag al het personeel in het zonnetje zetten...

Schoenen bij gym kwijtgeraakt
Christiaan uit groep 5, is zijn schoenen kwijt geraakt bij de gym. Zouden de kinderen uit groep 8 en groep 5/6
even willen controleren in de tas of zij misschien grijs/blauwe adidas schoenen hebben gevonden?

Van onze Medezeggenschapsraad
In het eerste overleg van dit schooljaar heeft de medezeggenschapsraad haar jaarplan besproken. Marius-Jan
informeert ons periodiek over belangrijke onderwerpen binnen de school zoals de groepsindelingen en hoe er
omgegaan wordt met differentiatie in onderwijsbehoeften. Wij denken actief mee met onze directeur en het
bestuur en stellen vragen over diverse (beleidsmatige)documenten en plannen van onze school. De MR is
betrokken geweest bij de start van de BSO en invulling van werkruimte zoals de bouw van het nieuwe lokaal.
We zijn benieuwd naar de leuke activiteiten die komende periode worden georganiseerd om de groei van onze
school te vieren.
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In maart is er een auditor in de klassen geweest die enkele lessen heeft geobserveerd. Deze persoon heeft
een toelichting geschreven op zijn bevindingen. Daarnaast zijn er aanbevelingen gedaan. De
medezeggenschapsraad volgt de acties die worden ondernomen. Opvolging van de aanbevelingen kan het
onderwijs op onze school verder verbeteren. De Schakel streeft er naar om met aandacht voor diversiteit ook
zicht te houden op het belang van goede resultaten voor alle leerlingen. Dat is een flinke uitdaging.
Ook in het nieuwe schooljaar willen we ons als MR weer inzetten voor de Schakel. Dit kunnen we niet zonder
uw betrokkenheid. Heeft u vragen of maakt u zich zorgen over onderwerpen die de school aangaat, aarzel
niet om ons aan te spreken of te e-mailen (medezeggenschapsraad@schakelvinkeveen.nl). Wilt u weten wat
medezeggenschap zoal inhoudt of bent u benieuwd of een rol in de medezeggenschapsraad iets voor u is?

We gaan graag met u in gesprek.

Hartelijke groet,
Willemijn van Zijl (leerkracht)
Lianne van Vliet (leerkracht)
Jantine Berkelaar (ouder)
Saskia van Zuijlen (ouder)

Leerlingenraad de Schakel
Volgende week donderdag 7 oktober is een ‘vergadering’ van de Leerlingenraad van de Schakel. De
leerlingen hebben daarvoor deze week een uitnodiging ontvangen. De Leerlingenraad gaat ook vergaderen
over vragen-ideeën van leerlingen zélf. Daarvoor wordt een vragen-ideeënbus geplaatst in de hal van de
school.

Schoolfotograaf geweest: hoe verder (van juf Sandy)
Over ongeveer 2 weken worden er in alle klassen folders uitgedeeld. In de folder staat hoe u kunt inloggen
op de pagina van de fotograaf met de hierbij behorende persoonlijke inlog code / QR code om de foto’s te
bestellen. Voor de broer/zus foto krijgt u een aparte folder. De verwerkingstijd na het bestellen van de foto’s
ligt rond de 10 dagen.

Social Schools aanmelden
Het is zover: vandaag krijgt u per mail een koppelcode toegestuurd waarmee u een account kunt aanmaken
op onze schoolomgeving bij Social Schools. We raden u aan dit op korte termijn te doen (u kunt de app
downloaden of inloggen via de website op een laptop of iets dergelijks). Als u heeft ingelogd en uw profiel
heeft aangemaakt, bent u automatisch gekoppeld aan de groepen waarin uw kinderen zitten. Daar hoeft u
niets zelf voor te doen. De komende twee weken zijn de oefenweken waarin de leerkrachten beginnen met
berichten posten die u via Social Schools kunt lezen. U kunt ook instellen dat u bij plaatsing van een nieuw
bericht daarvan een melding krijgt per mail. Na de herfstvakantie loopt alle schoolcommunicatie via Social
Schools. Dit geldt ook voor de nieuwsbrief bijvoorbeeld.
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Deze zullen we de komende twee weken ook nog per mail versturen als overlap.
Intekenen voor de 10-minutengesprekken zal te zijner tijd ook via Social Schools gaan Het is belangrijk
dat u dus op tijd een account aanmaakt om te voorkomen dat u informatie mist in de toekomst. Als u op
deze link:

Social Schools 3.0 - E-learning voor Nieuwe Ouders klikt, kunt u een instructiefilmpje bekijken. Mochten er
daarna toch nog problemen zijn met inloggen dan horen we dat graag. We gaan ervan uit dat iedereen na de
herfstvakantie een account heeft aangemaakt.

Als leerkracht plaatsen wij als professional foto’s van de groep in onze beveiligde schoolomgeving van Social
Schools om u meer te kunnen laten zien van het onderwijs. Deze omgeving is niet openbaar en alleen te zien
door de ouders van de groep waarin uw kind zit. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw kind op deze
foto’s staat, meldt dit dan bij de leerkracht per mail. Als we geen reactie krijgen, gaan we ervan uit dat u
toestemming hiervoor geeft. Belangrijk voor u als ouder: u mag niet zomaar deze foto’s (als er ook andere
kinderen op staan) plaatsen op sociale media. (U bent aansprakelijk als u beelden deelt van andere kinderen
waarvan de ouders dat mogelijk niet willen). Wij gaan er vanuit dat u hier zorgvuldig mee omgaat.

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€.

Kinderboekenweek (van juf Judith K en juf Karin)
Het thema van de Kinderboekenweek dit jaar is: Worden wat je wil.
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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.

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
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

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan!

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