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Start schoolzuivel en schoolfruit
Als school ontvangen wij vanaf maandag 15 november. 20 weken lang schoolzuivel en schoolfruit.
Schoolzuivel zou eigenlijk a.s. maandag al starten, maar er zijn wat opstart problemen, waardoor dit ook een
week door schuift. In de volgende nieuwsbrief hopen wij u hier meer over te kunnen vertellen.

Geboren
Afgelopen zaterdag 30 oktober is Ryan Hollander geboren. We willen Jeffrey en Tamara hartelijk feliciteren
namens de school. En natuurlijk feliciteren we ook Dylano en Lindsey met de geboorte van hun kleine
broertje! We wensen het hele gezin heel veel liefde en gezondheid toe, en de zegen van God.

Vacature leerkracht
Zoals u weet is meester Kees tijdelijk werkzaam op onze school. Het streven is deze vacature (dus 2 dagen
per week) op termijn in te gaan vullen met een ‘vaste’ juf of meester. Wellicht kent u iemand in uw familie of
kennissenkring die u kunt wijzen op deze vacature.... Zegt het voort!

Hieronder een link naar de vacaturetekst…
https://www.schakelvinkeveen.nl/wp-content/uploads/2021/11/Advertentie-LK-5-6-vanaf-januari-2022.docx.pdf

Start jeugdconsulent op 10 november 2021
Met ingang van volgende week woensdag 10 november 2021, start de (nieuwe) jeugdconsulent op onze
school. Het betreft Maaike van Leeuwen. Volgende week woensdag zult u op school zien.

Vergadering Ouderraad
Aanstaande maandagavond 8 november 2021 vergadert de Ouderraad van onze school.

Vergadering Bestuur en College van Toezicht
Aanstaande woensdagavond 10 november 2021 vergadert het bestuur met het College van Toezicht van onze
school.

Vergadering Medezeggenschapsraad en Raad van Toezicht
Ook vergadert volgende week woensdagavond 10 november 2021 onze Medezeggenschapsraad met het
College van Toezicht.

Eerstvolgende Contactavonden
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.
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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?

Vanuit BSO Mirakel De Schakel

Afgelopen dinsdag hebben de kinderen op de BSO dansles gekregen van Joyce
Aarsman van Enjoy’s Dance te Mijdrecht. Het is ongelooflijk maar waar, binnen een
half uur hadden de kinderen het dansje van ‘Worden wat je wil’ geleerd!

Diezelfde avond kwam er een persconferentie met nieuwe maatregelen waardoor
het helaas niet meer mogelijk is om de officiële opening door te kunnen laten gaan. Dit vinden wij natuurlijk
ontzettend jammer.

De kinderen hadden ook al heel veel zin in het koken voor de gasten, maar nu mochten ze een ander lekker
gerecht kiezen dus volgende week staat er spaghetti met gehaktballetjes op het menu!

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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