
Betekenis Corona-Persconferentie afgelopen dinsdag
Afgelopen dinsdag hebben wij u, door middel van een brief, geïnformeerd over de effecten van de
Corona-Persconferentie voor het onderwijs. In feite komt het er in het kort op neer dat leerlingen zonder
klachten naar school mogen komen, en dat alleen kinderen met een positieve besmetting in quarantaine
moeten. En bij klachten: blijf testen....is belangrijk voor uw en onze veiligheid.

De Droom
Als we gepest worden zijn we vaak somber en geloven we vaak niet meer in de dromen die we hebben.

Met vol trots kan ik melden dat Victor Wagemakers van WishTea kinderen weer wil laten geloven in hun droom
met zijn missie www.wish-tea.nl/missie. Ook al worden ze gepest, door vast te houden aan hun droom, zien ze
dat alles mogelijk is. Laat niemand vertellen dat je iets niet kan, laat niemand vertellen dat je iets niet mag,
maar geloof er juist in!

In een filmpje dat woensdag 2 februari op de Schakel en maandag 7 maart in het PSV stadion wordt
opgenomen laten we zien dat een kind van de Schakel een droom heeft en dat zijn droom om profvoetballer te
worden eindelijk uit kan komen.

Er zullen daarom woensdag 2 februari opnames zijn op de Schakel. Mocht u nog vragen hebben, dan horen
we dat graag. Er komt nog een verrassingseffect in, maar dat blijft nog even geheim.

Voortgang Muziekproject de Schakel
Zoals bij u bekend, draait op de Schakel een muziekproject, wat we samen doen met Cultuur de Ronde
Venen, de accordeonvereniging Con Amore en de brassband Concordia. Al enige tijd geleden zijn we hiervoor
gestart met verkenningslessen-muziek met de leerlingen.

Vanwege de lockdown is het daarna lang stil gebleven.

Nu kunnen we het weer gaan opstarten. De periode 7 maart tot de meivakantie gebruiken we voor het vervolg
van de verkenningslessen muziek met de groepen. De groepen 1 tot en met 4 krijgen les in zang-ritme, groep
5-6 accordeonles en groep 7 en 8 lessen van de brassband.

Na de mei-vakantie hopen we te gaan starten met het Schakel-schoolorkest op de dinsdagmiddag (na
schooltijd), waaraan ook de BSO gaat meedoen.

In juni en juli volgt vervolgens een uitvoering van ons schoolorkest voor de ouders en voor de bewoners van
de Zuiderhof.

Veel muziek dus de komende tijd!

Plusklas start weer
Nu ‘mag’ het weer: met ingang van aanstaande woensdag start de Plusklas weer onder leiding van meester
Kevin!

Van de jeugdconsulent
Tweewekelijks is de jeugdconsulent aanwezig op de Schakel. Zo ook volgende week woensdag 2 februari van
10.00-13.00 uur. Voor allerlei zorg- en ondersteuningsvragen kunt u bij de Jeugdconsulent, Maaike van
Leeuwen, terecht. Schroom niet om haar om hulp of raad te vragen....

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

http://www.wish-tea.nl/missie


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

Dag juf Noa
Na 21 super leuke en ook leerzame weken is mijn stage op de schakel helaas voorbij, Ik heb mijn stage
mogen afronden met een mooi cijfer en ga dan nu weer volledig aan mij studie. Ik heb ontzettend genoten van
alle momenten en de super leuke lessen die ik mocht geven.
Heb gelukkig enorm veel mogen leren en kunnen doen!
Wil ook iedereen bedanken voor de kaarten met lieve teksten!

Veel liefs,
Noa de Haan

Toelichting Marius-Jan Breugem: fijn dat je op de Schakel was, Noa. Hartelijk dank voor je inzet! Succes
verder met je studie!

Dag meester Joas
Wat is de tijd snel gegaan, mijn stage van 20 weken is alweer voorbij. Ik heb ontzettend genoten van mijn tijd
op de Schakel samen met groep 5 en 6. Ook heb ik weer veel nieuwe dingen geleerd. Helaas kan ik deze
week niet afscheid nemen van de klas door corona, ik hoop dit nog een andere keer te doen.

Toelichting Marius-Jan Breugem: fijn Joas, dat je bij ons je stage hebt gedaan, alweer voor de tweede keer.
En nu weer de schoolbanken in; succes!

Welkom Juf Janet
Met ingang van volgende week, en tot de zomervakantie, krijgen we een nieuwe stagiair, namelijk (juf) Janet
Immerzeel. Janet gaat haar afrondende stage voor de opleiding Onderwijsassistent (bij het Hoornbeeck
College) bij onze school doen. Dit wekelijks op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

Op maandag, dinsdag en woensdag werkt ze in groep 5-6, en op vrijdag in groep 4.

Welkom Janet!

Vergadering Leerlingenraad
Volgende week maandag 31 januari 2022 komt de Leerlingenraad om 13.30 uur weer bijeen.

Vergadering Werkgroep Educatie-Onderwijskindcentrum
Volgende week dinsdagavond vergadert de werkgroep Educatie-Onderwijskindcentrum.

Vergadering Stuurgroep Onderwijskindcentrum
Volgende week woensdagavond vergadert de Stuurgroep Onderwijskindcentrum.

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

Afloop flessenactie
De flessenactie voor het nieuwe schoolplein eindigt vandaag..... De totale opbrengst zullen we in de
nieuwsbrief van volgende week met u delen.....

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


Schoolfruit volgende week

Eerstvolgende studiedag
Toch nog maar even een remindertje: maandag 7 februari 2022 is de tweede studiedag van het team in dit
schooljaar. Dan zijn de leerlingen dus VRIJ.

Vergadering Leerlingenraad de Schakel
Volgende week maandagmiddag vergadert de Leerlingenraad!

Ouderslokaal
Onderstaand een overzicht van de komende activiteiten die we georganiseerd hebben voor de ouders. Zoals
jullie van ons gewend zijn zijn deze geheel kosteloos. Een volledig overzicht is te vinden op:
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/activiteiten

31 JAN Zoom workshop De 9-Jaars Fase
03 FEB Zoom Workshop De Cirkel van Invloed
16 FEB Workshop Je Gezin als Spiegel in Mijdrecht

https://derondevenen.ouderslokaal.nl/activiteiten
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/workshop-de-9-jaars-fase
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/zoom-workshop-cirkel-van-invloed
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/workshop-je-gezin-als-spiegel


22 FEB Zoom Workshop Herken de emoties van je kind

Tenslotte
Allen hartelijk gegroet vanuit de Pijlstaartlaan!

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

https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/zoom-workshop-herken-de-emoties-van-je-kind

