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Corona in het land, en in Vinkeveen
Nu er meer Corona heerst in het land, hebben ook verschillende gezinnen ermee te maken (gehad). Vaak
maar met beperkte ziekte-verschijnselen, maar toch..... Verschillende Schakel-gezinnen hebben daardoor ook
in quarantaine gezeten, en nog enkele....We wensen hen beterschap en sterkte in deze
quarantaine-periode....

Als school houden we een logboek bij. Bij drie of meer positieve besmettingen van leerlingen in een groep, is
het advies van de GGD om de gehele groep dan in quarantaine te laten gaan. Maar gelukkig is daar nog
helemaal geen sprake van....

Gezonde start
Afgelopen maandag was er door onze Oudercommissie weer een gezonde start klaargemaakt voor alle
groepen..... Dank Oudercommissie!

Terugblik luizencontrole afgelopen maandag (van de Luizenmoeders)
Beste ouders,

Afgelopen maandagmiddag is er luizencontrole geweest in de school. Goed nieuws: de school is
(opnieuw)luis-vrij!

Gr van de luizenmoeders.

Eerstvolgende Contactavond voor ouders/verzorgers
De eerstvolgende Contactavond voor ouders/verzorgers is niet op 4 en 8 november a.s., MAAR op donderdag
18 november en op maandag 22 november aanstaande. Zet u deze datum alvast in uw agenda? Via social
schools ontvangt u binnenkort een uitnodiging.

Volgende week vrijdag: school VRIJ vanwege studiedag
Het is u wel bekend....maar even een remindertje....

Volgende week vrijdag 5 november 2021 hebben de leerlingen GEEN school, omdat er dan een studiedag is.
Dit is de eerste studiedag van dit schooljaar, in een reeks van vier. Het team krijgt deze dag een
vervolg-studiedag in het kader van ‘Teach like a champion’.

Dankdag
Volgende week woensdag 3 november 2021 is het landelijke Dankdag voor gewas en arbeid. We mogen God
danken we de grote en kleine dingen die we ontvangen, ook al staan we daar niet altijd bij stil. Ook op de
Schakel zullen we hieraan in de klassen aandacht aan besteden, door middel van verhaal en lied.
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Welkom 3 nieuwe leerlingen
De afgelopen weken zijn er 3 nieuwe leerlingen gestart in groep 1a, die onlangs 4 jaar zijn geworden; welkom!
Deze nieuwe leerlingen zijn:

1. Neil (is 2 oktober vier jaar geworden)
2. Daan (is gisteren vier jaar geworden!)
3. Ailey (is 10 oktober vier jaar geworden!)

Nationaal Schoolontbijt
Donderdag 4 november hebben we op school een nationaal schoolontbijt. De kinderen, juffen en meesters
mogen deze ochtend op school met elkaar gaan ontbijten. Er valt veel te leren en te vertellen over gezond
ontbijten en daarom is er vanaf maandag 1 november een themaweek. In deze week staan we stil bij het
gezond ontbijten en waarom dat zo belangrijk is. Er is voor u, als ouders/verzorgers, een brief ontwikkelt en
die kan u lezen over de inhoud van het schoolontbijt en andere leuke feitjes. Wilt u een plastic tasje met
bord, bestek en beker met daarop de naam van uw kind meegeven op donderdag 4 november?

https://drive.google.com/file/d/1hg5NJWyNr8JLyaSP3NZcsg4rsVYMO98q/view?usp=sharing

Verplaatste Ouder-Thema-Avond naar woensdag 8 december a.s.
Zoals afgelopen maandag aan u medegedeeld: gelet op de huidige Corona-situatie, leek ons het geen goed
signaal en niet verstandig om de geplande Ouder-Thema-Avond van afgelopen woensdagavond 27 oktober
door te laten gaan.

De nieuwe datum (en hopelijk kan het dan) is vastgesteld op woensdag 8 december a.s. om 20.00 uur.
Noteert u deze datum in uw agenda?

Vergadering Werkgroep Herinrichting Schoolplein
Volgende week maandagavond 1 november 2021 is er een vergadering van de Werkgroep Herinrichting
Schoolplein.

Welkom nieuwe stagiaire
Hallo allemaal,

Via deze weg wil ik me alvast even voorstellen.
Mijn naam is Femke Geers, ik ben 17 jaar en woon in Loenen aan de Vecht. Dit schooljaar ben ik begonnen
met de opleiding Pabo op Driestar Educatief en zit nu in mijn eerste jaar. Ik hoop dit schooljaar op De Schakel
in verschillende groepen stage te lopen, verspreid over bepaalde weken dat ik stage loop. De eerste twee
weken van november begin ik in groep 3. Ik heb er erg veel zin in en hoop heel veel te leren van de kinderen
en de leraren. Tot dan!
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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

Vanuit BSO Mirakel De Schakel
Hoera! Volgende week bestaat Kinderopvang Mirakel 29 jaar! Doordat wij een nieuwe locatie hebben geopend
in de school, wordt er vaak ten onrechte gedacht dat wij ook een nieuwe organisatie zijn, maar niets is dus
minder waar. Wist u dat de vestigingen ‘De Troetels’ in Vinkeveen en ‘De Stal’ in Waverveen ook bij
Kinderopvang Mirakel horen?

Op dinsdag 9 november uur zal onze BSO officieel geopend worden. De kinderen zullen
volgende week al dansles krijgen van Joyce Aarsman van dansschool Enjoy’s Dance uit
Mijdrecht. Zo kunnen zij een spetterend optreden geven tijdens de opening!

Inmiddels hebben wij ook onze eerste vakantie doorgebracht op de BSO. Wat was dat leuk! Op maandag
stonden de activiteiten in het teken van LEGO. Zo hebben wij onze naam gemaakt van LEGO, een
pennenbakje gemaakt wat leek op het hoofdje van een minifiguur en een LEGO steentje van brownie
gemaakt. Op dinsdag zijn wij op uitstapje geweest naar de sporthal in Wilnis. Daar waren luchtkussens waar
de kinderen op konden spelen. Hier kwamen wij ook heel veel kinderen van school tegen kwamen. Op de
BSO hebben wij nog zoete aardappel frietjes gebakken en gegeten want van al dat springen krijg je natuurlijk
wel honger!
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Voor meer informatie, kijk op: www.kdvmirakel.nl

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan!

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