
Eerste schoolweek
We zien terug op een heel goed verlopen eerste schoolweek na de kerstvakantie. Gelukkig zijn er heel weinig
zieken.... Kortom: een ‘volle’ school. De week is heel goed verlopen. De leerlingen van groep 5-6 kregen voor
het eerst les van de ‘nieuwe’ meester Henk. Dat is ook altijd best wel spannend voor de leerlingen, maar ook
voor de nieuwe meester. Maar ook dat mocht goed verlopen.

Geen luizencontrole
Vanwege de Corona-situatie, hebben we afgelopen maandag geen luizencontrole uitgevoerd. Houd u het zelf
voor uw kind/kinderen goed in de gaten? We hopen dat het de volgende maand wel weer kan....!

Welkom
Afgelopen zondag 9 januari 2022 is Luke 4 jaar geworden; nog gefeliciteerd Luke! Vanaf deze week is Luke
dan ook ‘echt’ een nieuwe leerling van onze school, welkom!

Roosterwisseling groep 2 volgende week
Maandag 17 januari 2022: juf Deborah (ipv juf Lianne).

Geboren (1)
In de verlengde kerstvakantie, om precies te zijn op zondag 19 december 2021, is een dochter geboren bij
Johannes en Hanna Simons. En daarmee een zusje voor Avia, Eraylin en Kriss. Namens de school: van harte
gelukgewenst met de geboorte van Eden en Gods’ Zegen toegewenst!

Geboren (2)
Op 2 januari 2022 is een zoon geboren bij Chanel en Reggie. En daarmee een broertje voor Ivy (groep 3) en
Rudy. De naam van het broertje is Frenky. Namens de school: van harte gelukgewenst met de geboorte van
Frenky; heel veel liefde en gezondheid toegewenst!

Schoolfruit volgende week

Schoolmelk
Met ingang van week 5 begint de levering van schoolmelk voor onze school. In de kerstvakantie hebben we
een grote koelkast kunnen aanschaffen.... De levering bestaat uit melk, karnemelk en yoki.

Leerlingenraad de Schakel
Aanstaande maandagmiddag 17 januari ‘vergadert’ de Leerlingenraad van de Schakel!

Meeleven
Afgelopen dinsdag is mevrouw Margret van Kreuningen overleden. Zij mocht 44 jaar oud worden. Margret was
de moeder van Juda (groep 8). Aanstaande dinsdag zal ze in Vinkeveen worden begraven. We leven met de
familie Van Kreuningen mee en wensen hen Gods’ nabijheid toe in het verwerken van dit verlies.



Van de jeugdconsulente
Na de kerstvakantie begint namelijk de werving voor de training Sta Sterk en de Brugklastraining Stevige Stap
(zie bijlages). Voor het gemak heb ik ook weer het aanmeldformulier bijgevoegd.

Als ouders vragen hierover hebben, kunnen zij contact opnemen met Astrid Millenaar
(astrid.millenaar@ssvk.nl) en natuurlijk met mij. Belangrijk is dat de ouderbijdrage van €50,- kan komen te
vervallen of verminderd kan worden als ouders hiervoor niet de financiële middelen hebben. Ouders kunnen
dit dan aangeven bij de aanmelding of bespreken met mij.
Verder staat in de informatie ook dat een ruimte vanuit school aangeboden moet worden, maar deze regelt de
organisatie in principe zelfstandig. De locatie is afhankelijk van de plaats waar de meeste deelnemers
vandaan komen.

Sta Sterk 6

Sta Sterk 5

Aanmeldingsformulier

Tenslotte
Allen hartelijk gegroet vanuit de Pijlstaartlaan!

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