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Volgende week herfstvakantie
Met ingang van vandaag (vrijdag) is de herfstvakantie ingegaan. We horen van verschillenden die er ‘een
weekje op uit gaan’. Anderen blijven heerlijk op honk in Vinkeveen of Waverveen.

Allen een fijne vakantieweek toegewenst. Maandag 25 oktober a.s. verwachten we alle leerlingen weer om
8.30 uur op school!

Wandelen voor Water: van hopeloos naar hoopvol (van gastdocent de heer Ad Groeneveld; in het
kader van Wandelen voor Water 2021
Op dinsdagmorgen 26 oktober aanstaande vinden om 9.00 uur en 10.00 uur de lessen plaats in het kader van
Wandelen voor Water. Deze worden verzorgd door de heer Ad Groeneveld en de heer Luc Mur.

Binnen de schoolvisie van de Schakel is ‘duurzaamheid’ een belangrijk thema. Daar willen we de komende tijd
ook meer aandacht aan gaan besteden. Daarom hebben we aan beide heren gevraagd iets te schrijven voor
onze Nieuwsbrief in het kader van Wandelen voor Water-2021.

Wajir (van de heer Ad Groeneveld)

Wajir is de naam van de hoofdstad van de gelijknamige County in noordoost Kenia.In 1995 trof de Stichting

Welzijn Wajir (SWW) dit gebied in een desolate toestand aan. Onvoorstelbare armoede, droogte, honger en

gebrek aan alles. De centrale regering in Nairobi negeerde en isoleerde decennialang het gebied en weigerde

om daar serieus te investeren. Illustratief hiervoor is, tot voor kort, het aantal van zes kilometers asfalt in een

gebied dat zes keer zo groot is als Nederland. Dit gold ook voor alle andere aspecten van de samenleving als

onderwijs, gezondheidszorg, water en sanitatie enzovoort. De bevolking bestond voornamelijk uit nomaden

die door perioden van droogte geregeld al hun middelen van bestaan verloren. De stichting heeft Wajir op tal

van gebieden kunnen steunen: onderwijs, gezondheidszorg, vrede, Water en sanitatie, zorg voor bejaarden

etc. Met name is de situatie van vrouwen spectaculair verbeterd. De grote ommekeer kwam in 2013 met de

‘Devolutie’. Door deze grondwetswijziging werd  Kenia opgedeeld in 47 ‘counties’ die meer autonomie kregen

en 40 % van het hun toekomende budget rechtstreeks in handen kregen. Toch is er nog veel armoede. Helaas

is er momenteel weer sprake van intense droogte met massale sterfte onder het vee.

Met Wandelen voor Water kan de stichting weer waterputten en toiletten maken.

Water en sanitatie voor Wadjir (van de heer Luc Mur)
Er is veel water op aarde. Maar slechts 2,5 % van al het water is zoet water. Van dat zoete water moet de

mens leven, we moeten dus zuinig zijn op ons zoete water. Voor het zoete water zijn we afhankelijk van de

kringloop van het water. Water verdampt in de oceaan, de wolken drijven naar het vaste land , daar regent

het. Een deel van dat water komt in het grondwater terecht, de rest stroomt via de rivieren terug naar zee.

Door de klimaatsverandering is het oceaanwater nu warmer en er verdampt meer water. Op het land hebben
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we daardoor meer en heviger regen. We maken drinkwater van ons grondwater, dat drinkwater in Nederland

is schoon, we kunnen het zo drinken maar het water bevat wel bacteriën, Deze zijn niet schadelijk.

Grondwater is dus van het grootste belang. In de woestijn valt nauwelijks regen, de mens kan daar niet leven.

In Wadjir midden in de woestijn wonen mensen. Dat kan omdat de bevolking grondwater gebruikt. Dat zit daar

niet zo erg diep. Het is van uiterst belang dat het grondwater schoon blijft. Als het geïnfecteerd raakt

ziekteverwekkende bacteriën liggen epidemieën op de loer. Om het grondwater te beschermen worden

pompen gebouwd die geen vervuiling opleveren en om te voorkomen dat darmbacteriën in het grondwater

terecht komen worden toiletten gebouwd die de poep omzetten in bruikbare mest waar geen bacteriën meer

inzitten. Meer pompen en meer toiletten zijn van het grootste belang voor de bevolking van Wadjir.

Ook meer Corona-besmettingen in Vinkeveen
Conform het landelijke beeld, hebben ook een aantal gezinnen in de school te maken met besmettingen in het
gezin, waardoor de leerlingen in quarantaine moeten blijven. Akelig.....gelukkig is er maar sprake van beperkt
ziek-zijn.... We wensen onze gezinnen sterkte en herstel toe.

Ook juf Judith Kroon is positief getest op het Corona-virus, waardoor we een aantal dagen moesten
overschakelen op Afstandsonderwijs. Maar ook dat is goed verlopen. Dank voor uw begrip en medewerking in
deze.

Luizencontrole (van de Luizenmoeders)

Beste ouders,

Na de herfstvakantie willen we direct weer de luizencontrole houden. Dit doen we op de maandagmiddag na
de lunch. We maken er altijd een gezellig moment van voor de kinderen! maar de middag is kort dus wilt u
eraan denken geen gel in de haren te doen en ook geen ingewikkelde vlechten? Dat scheelt ons een heleboel
werk ( en u ook 's morgens !) Zo hopen we op een luisvrije start na de herfstvakantie.

Namens de luizenmoeders alvast bedankt!

Gezonde start
De maandag na de herfstvakantie heeft de OR weer een gezonde start voor alle leerlingen. Dit houdt in dat
elke leerling ‘s morgens rond 10 uur een lekker stuk fruit krijgt! Om gezond te beginnen aan de nieuwe week.

Ouder-Thema-Avond woensdag 27 oktober a.s.
Woensdagavond 27 oktober a.s. is er van 20.00-21.00 uur een Ouder-Thema-Avond in de school. Dit is de
eerste Ouder-Thema-Avond van dit schooljaar 2021-2022 (in een reeks van drie). Dit is nieuw voor de school.
Het zijn informatieve avonden in het kader van ‘opvoeding, school en gezin’.

Het programma op woensdag 27 oktober is als volgt:
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1. 19.45-20.00 uur: Ontvangst met koffie/thee
2. 20.00-20.05 uur: Welkom
3. 20.05-20.30 uur: Jeugdconsulent-de Schakel

Na de herfstvakantie gaat Maaike van Leeuwen aan de slag als Jeugdconsulent op de Schakel; dit in
samenwerking met de gemeente De Ronde Venen. Maaike is aanwezig om iets te gaan vertellen over
haar taken als jeugdconsulent: wat gaat zij doen, wanneer is zij aanwezig, voor wat een vragen kunt u
bij haar terecht, etc.

4. 20.30-20.55 uur: Hoogbegaafdheidsbeleid-de Schakel

Na de herfstvakantie gaan we (weer) starten met de Plusklas. Meester Kevin is leerkracht voor de
Plusklas, die wekelijks op woensdag plaatsvindt. Meester Kevin is aanwezig om daarover iets meer te
vertellen: wat zijn de criteria om in de Plusklas te komen, wat hebben we daarvoor gedaan in de
periode vóór de herfstvakantie, in hoeverre krijgen de leerlingen in hun eigen klas plus-werk, wat gaan
de leerlingen in de Plusklas doen, etc.

5. 20.55-21.00 uur: Sluiting

De jeugdconsulent stelt zich voor
Als nieuwe jeugdconsulent op De Schakel zou ik mij graag aan u voorstellen. Mijn naam is Maaike van
Leeuwen en ik ben werkzaam als jeugdconsulent bij het Kernteam van gemeente De Ronde Venen. Hier ben
ik samen met mijn collega’s betrokken bij gezinnen met opvoed- en ontwikkelvragen, bijvoorbeeld vanwege
een ontwikkelingsachterstand, druk gedrag of spanningen tussen ouders. Het betreffen zowel lichte
opvoedvragen als complexe gezinssituaties. We kijken dan met ouders en kinderen mee hoe de situatie
verbeterd kan worden, door bijvoorbeeld extra ondersteuning vanuit het netwerk, trainingen of specialistische
zorg in te zetten. Samen zoeken we zo naar een passende oplossing zodat het kind weer optimaal tot
ontwikkeling komt.

Vanaf 3 november 2021 zal ik daarnaast ééns per twee weken op de woensdag op De Schakel aanwezig zijn.
U kunt dan bij mij terecht voor alle vragen omtrent de opvoeding en ontwikkeling van uw kind(eren). Samen
kijken we of ik direct antwoord kan geven op uw vragen, of we meerdere gesprekken inplannen of dat ik u
bijvoorbeeld doorverwijs naar andere hulpverleners. Daarbij zal ik meedenken met het team van school als er
vragen zijn. In mijn werk ben ik open en betrokken, dus spreek mij vooral even aan als u een vraag of
opmerking heeft! Dan denk ik graag met u mee.

Tijdens de thema-avond op 27 oktober zal ik mijzelf verder introduceren. Hopelijk tot dan!
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Kinderboekenweek (van juf Karin en juf Judith Kroon)
De afgelopen weken is er veel gelezen voorgelezen en hebben we activiteiten gedaan gelinkt aan het thema
van de KBW: Worden wat je wil. Donderdagmorgen was de uitreiking van de prijsjes van de tekenwedstrijd
georganiseerd door onze stagiaires : Noa en Joas. Alle leerlingen kregen van hen ook nog wat lekkers.
Donderdagmiddag hebben we de Kinderboekenweek afgesloten met beroepen presentaties. Verschillende
ouders en ook een paar opa’s hebben verteld over hun beroep. Erg leuk al die verschillende beroepen die
langskwamen: poelier, politieagente, huisarts, dierenarts, architect, creatief directeur, kraamverzorgster,
supermarktmedewerkster, medewerkster van het leger de Heils, psychiater. De leerlingen hebben genoten
van de presentaties en verschillende kinderen zijn enthousiast geworden om ook een bepaald beroep te gaan
uitoefenen later: de plaatselijke poelier heeft werknemers genoeg in de toekomst. :)
Alle ouders en opa’s heel hartelijk bedankt voor jullie medewerking!
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Leerlingenraad de Schakel
Woensdag 27 oktober is er om 11.15 uur een ‘vergadering’ van de Leerlingenraad van de Schakel. En: de
vragen-ideeënbus voor de leerlingen staat gereed in de school!

Update Social Schools
Dit is de laatste nieuwsbrief die u per mail krijgt toegezonden. Vanaf volgende week wordt school-gerelateerde
informatie voornamelijk via Social Schools verspreid. Fijn om te zien dat bijna alle ouders zich aangemeld
hebben, zo mist u niets. Heeft u uw account op Social Schools nog niet aangemaakt? Doe dit dan zo snel
mogelijk om te voorkomen dat u geen informatie meer krijgt. We constateerden dat sommige ouders met
meerdere kinderen op de Schakel maar 1 kind gekoppeld hebben aan hun account. U heeft voor ieder kind
een koppelcode gekregen. U moet ze dus ook voor elk kind apart invoeren want anders krijgt u geen
informatie uit de groep(en) waar u evt nog andere kinderen heeft. Wilt u daar nog even goed naar kijken?

Schoolfoto folder uitgedeeld
Gisteren heeft uw kind(eren) de folder van de schoolfotograaf mee naar huis gekregen. Hiermee kunt u zelf de
schoolfoto’s bestellen. 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
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aparte folder ( meegeven aan de oudste leerling). De verwerkingstijd na het bestellen van de foto’s ligt rond de
10 dagen.

Aankomende activiteiten Ouderslokaal.nl
Aankomende activiteiten
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 BSO Mirakel
Momenteel staat het thema ‘Beroepen’ centraal op de BSO. Samen met de kinderen hebben wij beroepen
bedacht die wij willen behandelen en die dus aansluiten bij de interesse van de kinderen. Hoewel de Schakel
volgende week dicht is, is de BSO op school voor de kinderen met een contract natuurlijk vanaf half acht ‘s
ochtends tot half zeven ‘s avonds geopend. Speciaal voor deze week staat er elke dag een ander beroep op
de planning. Wij beginnen de week met het beroep ‘Lego master’. Dus wij gaan heerlijke eetbare LEGO
steentjes bakken, een pennenbak knutselen in de vorm van het hoofd van een minifiguur en een LEGO
challenge doen. Wat hebben wij een zin in de herfstvakantie!

Trinity scholenactie
Groep 8 heeft meegedaan aan de scholenactie van de band ‘Trinity’. De liedjes van Trinity worden vaak
afgespeeld en meegezongen op scholen. De band deed een oproep om die momenten met hen te delen. Ze
hebben veel leuke filmpjes ontvangen. Het filmpje van onze groep 8 is hier te bewonderen:
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https://youtu.be/iRZdeaU25pI Het plezier spat ervan af! We hebben niet gewonnen maar het maken zelf was
alleen al leuk genoeg. Wat een inzet en enthousiasme… applausje voor deze kanjers!

Tenslotte
Een hartelijke groet (nu vanuit de andere school)! Fijne herfstvakantie!

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