
Coronaweek
We zien weer terug op een coronaweek. Enorm veel besmettingen in het land en ook in Vinkeveen. Dat was
merkbaar op de Schakel (alhoewel er ook veel scholen zijn die klassen naar huis moeten/moesten sturen....).
Juf Wilma, juf Rianne, juf Sandy en juf Ilse waren positief en moesten thuis in quarantaine. Daarnaast hebben
verschillende gezinnen met quarantaine te maken.

Sterkte voor iedereen. En gelukkig kon het onderwijs deze week gewoon doorgang vinden, zij het groep 1a in
de vorm van afstandsonderwijs en groep 7 donderdag en vrijdagafstandsonderwijs..

We hopen volgende week weer helemaal ‘gewoon’ te kunnen draaien!

School gecertificeerd Teach
Afgelopen maandag tijdens de studiedag, heeft het team de laatste scholing ontvangen om volledig
gecertificeerd te zijn om te werken met de methodiek ‘Teach like a champion’. Dit is een onderwijsmethodiek,
die helpend is voor het ‘laten leren’ van de leerlingen. En uiteindelijk is dat weer helpend voor de goede
onderwijsresultaten. Een mooi resultaat voor het team en voor de school!

Ontruimingsoefening
Volgende week maandag 14 februari is er om 13.00 uur een ‘georganiseerde’ Ontruimingsoefening op de
school. Periodieke oefening is echt nodig, zodat we goed voorbereid zijn op calamiteiten. Weet
dit.....ongetwijfeld komt uw kind/uw kinderen met ‘grote verhalen’ thuis....

Verslag studiemiddag kleuters
Met de collega’s van de onderbouw hebben we afgelopen maandag een studiemiddag gehad over
verschillende onderwerpen. Onder andere hebben we gekeken naar de aansluiting op het startniveau voor
rekenen in groep 3. De ervaring leert dat de overgang van groep 2 naar groep 3 lastiger aansluit dan bij
andere jaargroepen. Dat komt doordat kleuters op een andere manier (speels) leren in vergelijking met het
meer klassikale onderwijs in groep 3 en daarboven. We hebben besproken hoe we ervoor kunnen zorgen dat
het rekenniveau eind groep 2 beter aansluit op het rekenniveau van begin groep 3. Het was een leerzame
middag waarbij we weer veel ideeën hebben opgedaan.

Keuken grote beurt
Afgelopen woensdag was het weer zover....de schoolkeuken kreeg een grote beurt. Hygiëne is uiterst
belangrijk in de school, zeker nu.... We zijn heel blij met de oudergroep die zich hiervoor beschikbaar heeft
gesteld; dank daarvoor!

Droom verwezenlijkt (van Victor Wagemakers)
Vorige week woensdag vond deel 1 plaats voor de opnames van ‘De Droom’. Kinderen die gepest worden
hebben vaak ook enorme dromen. Helaas worden die dromen er ‘nogal eens uit-gepest’. Daarom is het
belangrijk te blijven geloven in je droom, ook al wordt je gepest. Vraag jezelf niet af of je droom gek is, maar
vraag jezelf af of je droom wel gek genoeg is. De eerste week van april zal het filmpje verschijnen in
voorbereiding op de dag tegen het pesten!. Onze school besteed daar dit jaar ook nog extra aandacht aan.

Letterfeest groep 3 (van juf Anja en juf Hanneke)
Afgelopen donderdag- en vrijdagmiddag vierden we ons letterfeest! De kinderen van groep 3 hadden immers
alle letters geleerd. In de aanloop naar donderdag waren er al een prachtige ‘alfapetten’ geknutseld en veel
kinderen kwamen in mooie kleding naar school. We speelden allerlei leuke letterspelletjes en deden een
letterspeurtocht door de school. De juffen hadden voor alle kinderen een kort woordje en daarna werd het
letterdiploma uitgereikt. Er waren een heel aantal ouders bij toen we de ‘diploma-uitreiking’ op het plein
hielden: leuk! Natuurlijk smulden we daarna met elkaar van allerlei lekkers!



Van de jeugdconsulent, Maaike van Leeuwen
Onze jeugdconsulent vroeg ons nog om het volgende met u te ‘delen’:

Ik heb een webinar doorgestuurd gekregen die mogelijk interessant is om met ouders te delen in de
nieuwsbrief. Het betreft de webinar ‘Inspiratie voor leuker en makkelijker opvoeden’, georganiseerd
door Tischa van Groot&Klein en CJG De Ronde Venen.

De webinar is gratis te bekijken voor de komende twee weken via
https://groot-en-klein.webinargeek.com/webinar/replay/jvL8i2mPbmw/.

Start schoolmelk vanaf volgende week
Vanaf woensdag 2 februari bieden wij onze leerlingen gratis schoolzuivel aan. Hierbij vindt u een brief met alle
benodigde informatie. Als u kind(eren) mee wil doen graag elke dag een beker + lepel + plastic zakje ( om het
weer mee in terug te geven) in de tas van u kind(eren).

https://docs.google.com/document/d/17zLaEDsKuwsvhgTzYcudHNPD2MGsae5Lk30_VG4_Zb4/edit?usp=sha
ring

Informatie van de GGD Utrecht
Binnenkort worden de leerlingen uit groep 2 en 7 onderzocht door de Verpleegkundige JGZ Mareike Meijerhof.
Het onderzoek zal plaatsvinden op 17 en 18 februari aanstaande.

Vergadering Stuurgroep Onderwijskindcentrum
Volgende week woensdagavond 16 februari 2022 vergadert de Stuurgroep Onderwijs Kindcentrum.

Avond4daagse Vinkeveen-2022
Alvast voor uw agenda: de Avond4daagse Vinkeveen zal in 2022 worden georganiseerd van dinsdag 17 mei t/m
vrijdag 20 mei.

https://groot-en-klein.webinargeek.com/webinar/replay/jvL8i2mPbmw/
https://docs.google.com/document/d/17zLaEDsKuwsvhgTzYcudHNPD2MGsae5Lk30_VG4_Zb4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17zLaEDsKuwsvhgTzYcudHNPD2MGsae5Lk30_VG4_Zb4/edit?usp=sharing


De flessenactie (van de werkgroep Schoolplein)

De afgelopen weken hebben we door middel van de flessenactie geld bij elkaar gespaard voor een nieuw
schoolplein. En wat zijn we goed gestart! We hebben tot nu toe al €340,80 gespaard. Iedereen nam een lege
fles mee of leverde zijn statiegeldbonnetje in bij de Jumbo. Wat zou je voor dit bedrag kunnen kopen voor op
het nieuwe, mooie en groene schoolplein? Helaas, nog niet zoveel!

Daarom hebben we ervoor gekozen om de actie voort te zetten. Vanaf dinsdag 8 februari
kan je weer een lege fles inleveren op school. Die mag je in de blauwe container gooien,
direct bij binnenkomst aan de rechterkant van de hoofdingang. Lever je liever een
statiegeldbonnetje in, dan kan dit ook op deze plek.

Wij willen iedereen bedanken voor het meenemen van de lege flessen en het inleveren
van de statiegeldbonnetjes. Ga vooral zo door de komende weken. Samen gaan we op
weg naar een nieuw, mooi en groen schoolplein!

Schoolfruit volgende week

Goed nieuws in De Groene Venen van 4-2-2022
De fractie ChristenUnie/SGP heeft een motie ingediend om de Schakel steun te verlenen in de uitbreiding van
onze school. Deze motie is unaniem door de andere fracties in de raad aangenomen met als resultaat dat we
het bedrag, waarvan we het nieuwe lokaal hebben gebouwd, van de gemeente terugkrijgen. Dat is geweldig
nieuws want met dat geld kunnen we weer mooie nieuwe plannen voor de Schakel maken.



Tenslotte
We leven mee met de families Rijnders en Mulckhuyse. Zowel Jayden Rijnders als Eva Mulckhuyse hebben
een ernstig ziektebeeld, waarvoor binnenkort opname volgt in het Maxima Centrum. We leven met deze
gezinnen mee, en wensen deze gezinnen de nabijheid van God toe.

Allen hartelijk gegroet vanuit de Pijlstaartlaan!

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

https://issuu.com/de_groene_venen/docs/de-groene-venen-04-02-2022

