
Studiedag aanstaande maandag
Zoals bij u bekend, is er aanstaande maandag een studiedag voor het team. Het team krijgt een (tweede)
scholing in de thematiek ‘Teach like a champion’. Dit is een methodiek die ‘helpend’ is om een leerling beter
onderwijs te geven. Daarnaast krijgen de leerkrachten van de Onderbouw training over het rekenonderwijs
voor de kleuters.

Dus de leerlingen zijn aanstaande maandag VRIJ.

Vreemde mevrouw volgende week woensdag
Volgende week woensdag komt een ‘vreemde mevrouw’ op school. Een PABO-student, die een dagje
meeloopt op de Schakel, om te bekijken of zij haar afrondende stage (LIO) bij ons wil doen.

Droom verwezenlijkt (van Victor Wagemakers)
Afgelopen 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.



Controle veiligheidsapparatuur op de Schakel
Afgelopen woensdag heeft de periodieke controle van de veiligheidsapparatuur op de Schakel
plaatsgevonden. Alles is weer gecontroleerd en goedgekeurd!

Juf Femke weer de schoolbanken in
Juf Femke heeft haar tweede stageperiode op onze school er weer op zitten (in groep 3). Vanaf volgende
week gaat ze weer naar de PABO. Vanaf 4 april start haar derde stageperiode bij ons op school; dan in groep
2. Succes Femke!

Van de jeugdconsulent, Maaike van Leeuwen
Iedere maand zal ik een opvoedtip geven in de nieuwsbrief. Voor de eerste tip richt ik mij op belonen, want als
je goed gedrag van je kind beloont, wordt de kans groter dat je kind het goede gedrag vaker vertoont.
Daarnaast ontwikkelt je kind een positiever zelfbeeld als het regelmatig beloond wordt.

Belonen van goed gedrag helpt ook beter dan straffen van ongewenst gedrag. Reageer daarom zoveel
mogelijk positief op de dingen die je kind doet. Kinderen groeien vaak enorm van complimenten, kijk maar
eens hoe je kind reageert op een compliment. Belonen kunnen we doen door bijvoorbeeld een snoepje of
cadeautje te geven, maar de beste beloning voor elk kind is de waardering en aandacht van zijn of haar
ouders. Belonen met aandacht kan op verschillende manieren, hieronder staan een aantal tips en
voorbeelden:

● Reageer meteen op positief gedrag, niet pas na een tijdje. Beloon ook een poging die niet helemaal
gelukt is: “Je hebt goed geprobeerd om zelf je bed op te maken.”.

● Je kunt je kind aandacht geven door bijvoorbeeld belangstelling te tonen voor je kind: “Je bent fijn aan
het tekenen. Wat maak je?”. Of je geeft aandacht door iets met hem of haar te gaan doen: “Je hebt je
speelgoed netjes opgeruimd. Zullen we een spelletje doen?”.

● Je kunt je kind belonen door hem aan te moedigen: “Jij maakt een moeilijke puzzel. Ik weet zeker dat
je het kan.”.

● Je kunt je kind een compliment geven: “Jij hebt leuk met de poppen gespeeld en daardoor kon ik de
was opruimen. Dat vind ik heel fijn.”.

● Geef je kind ook complimentjes voor de inspanning en de moeite: “Wat knap van jou, je hebt een 7
gehaald, dat komt vast omdat je zo hard je best hebt gedaan met leren en op tijd bent begonnen met
je huiswerk.”.

Heb je vragen over uw kind(eren) en thuissituatie? Kom dan gerust langs tijdens het spreekuur op
woensdagen in de oneven weken, tussen 11:00 en 13:30 uur of plan een afspraak in via de leerkracht, IB’er,
directeur of m.vanleeuwen@derondevenen.nl.



Werkgroep Onderwijskindcentrum (OKC)
Achter de schermen wordt volop gewerkt aan de totstandkoming van het profiel voor het Onderwijs Kind
Centrum van de Schakel. Afgelopen dinsdagavond hebben we daarover weer vergaderd. We weten al wel dat
‘leren en ontwikkelen’ belangrijke ingrediënten worden/zijn voor het OKC. Dit wordt nog nader uitgewerkt. Op
maandag 21 februari a.s. vergaderen we verder....

Nieuws uit de Leerlingenraad (van Febe en Malwina)
De leerlingenraad heeft een een week nagedacht over de nieuwe regels voor het schoolplein. Ook de juffen
van de T.S.O hebben meegedacht over de nieuwe regels. Ze waren het er helemaal mee eens. Uiteindelijk
zijn er goede regels bedacht dat kunt u hier zien:

● Iedereen zijn eigen spullen opruimen.
● Alleen groep 7&8 schoolplein controleren.
● Voor de speelgoedbakken voorbeeld foto.
● Sporten uitleg en regels voor op het plein.
● Regels op papiertje in iedere klas.
● Poster met alle regels voor de school.

Groep 3 tot en met groep 8 hebben hun mening gedeeld over de nieuwe regels.

Groep 8 :  De meerderheid is het er mee eens en ze vinden het leuk dat er nieuwe spellen komen.

Groep 7 :  Ze vinden alle regels goed en zijn het er mee eens.

Groep 6&5 : Iedereen zegt dat het goede en handige regels zijn.

Groep 4 : Zijn het er mee eens, Maar snappen het nog niet helemaal.

Groep 3 :  Ze vinden de regels wel lastig, Maar zijn het er wel mee eens.

Geschreven door Febe Mulckhuyse & Malwina Ranoszek uit groep 8.



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

Kennismaking (van juf Janet)

Hallo allemaal!

Mijn naam is Janet Immerzeel en ik ben 19 jaar. Ik volg de opleiding voor onderwijsassistent op het
Hoornbeeck in Gouda en zit inmiddels in het laatste jaar.

Deze week ben ik begonnen aan mijn eindstage op de Schakel en ik hoop dan ook het komende half jaar in
de groepen 4 & 5/6 mee te lopen. Ik kijk er ontzettend naar uit om aan het werk te gaan en om jullie allemaal
te ontmoeten!

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.

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


Bestuursvergadering
Volgende week woensdagavond 9 februari 2022 vergadert het bestuur van onze school.

Vergadering Ouderraad
Volgende week dinsdagavond 8 februari 2022 vergadert de Ouderraad van onze school.

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

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

Tenslotte
Allen hartelijk gegroet vanuit de Pijlstaartlaan!

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


