
Schakel-hart voor Oekraïne
De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne houd ons allen enorm bezig. Ook in de klassen komt dit aan de orde en
wordt gebeden voor beëindiging van deze verschrikkelijke oorlog.

Als school leven we mee met de gezinnen in onze school die familiebanden hebben in Oekraïne.

Als school zijn we in contact getreden met de plaatselijke gemeente en andere initiatieven, om te kijken of wij
als Schakel ook iets kunnen doen voor Oekraïne. Immers, het is verstandig om aan te sluiten bij een initiatief
wat aanwezig is.

Op dit moment wachten we even af op verdere informatie. Wellicht dat we u als ouders volgende week al een
bericht kunnen sturen over een inzamelingsactie/depot bij de Schakel. Wacht nog even af....

Terugblik studiedag afgelopen maandag
Afgelopen maandag had het team een studiedag. Deze hele dag stond in het teken van het opleiden van het
team als werkplekbegeleider. Immers de Schakel is bezig om een Opleidingsschool te worden voor
PABO-studenten. Nu, na de training van afgelopen maandag, komen er nog twee trainingsmomenten voor het
team. En daarna mogen we ons ‘officieel’ Opleidingsschool noemen. Mooi!

Kerkschoolproject en Kerkschooldienst
Op school starten we op woensdag 23 maart met het project Kerkschool dat als thema heeft "geloven in een
nieuw begin".

In de Bijbelverhalen die we deze weken hopen te vertellen en de liederen en verwerkingen zal naar voren
komen  dat God met mensen steeds weer opnieuw wil beginnen ook als zij Hem zijn vergeten.

We zijn heel blij dat het dit jaar weer mogelijk is om ook de kerkschooldienst te houden. Deze diensten hopen
we te houden we op zondag 3 april in de Hervormde kerk, Herenweg 201 en in de Gereformeerde kerk: De
Morgenster, Herenweg 253. Beide diensten beginnen om 9.30u.

In deze diensten zal een van de Bijbelverhalen centraal staan en zullen een aantal liederen worden gezongen
die de leerlingen op school hebben geleerd. De knutselwerkjes zijn ook na afloop van de dienst te
bewonderen.

Ds. Aarnoutse van de Morgenster en Rudy Oussoren ( jeugdouderling van de Hervormde kerk) zullen ook een
bezoek brengen aan de groepen om met de leerlingen in gesprek te gaan over het project, in voorbereiding op
de diensten op 3 april.

Graag nodigen we u en uw kind(eren) uit om de kerkschooldienst bij te wonen. Vooraf willen we met elkaar
ontbijten in gebouw Maranatha ( herv.kerk) en in de ruimte achter de Morgenster.

Hiervoor is het nodig dat u zich op geeft zodat wij weten hoeveel leerlingen en ouders we kunnen verwachten.
Al u en uw kinderen willen komen dan mag u een mail sturen naar karin.kroon@schakelvinkeveen.nl. Wilt u
daarbij aangeven met hoeveel gezinsleden u komt en naar welke kerk u wilt gaan.

Ook zoeken we ouders die mee willen helpen bij de voorbereidingen van het ontbijt. Opgeven kan ook bij
bovengenoemd mailadres.

Vervolg muziekproject PCBS de Schakel
Nu de corona maatregelen (grotendeels) weer achter ons liggen, kan het muziekproject weer een vervolg
krijgen. Voor de periode voorjaarsvakantie-zomervakantie krijgen de leerlingen kunnen het volgende
aangeboden:

● Groepen 1 tot en met 4: Zang & Ritme, te geven door Leonoor Piggelen
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● Groepen 5 en 6: Instrumentles Trompet/trombone, te geven door Thomas Eveleens (van Concordia
uit Vinkeveen);

● Groepen 3 en 4: Accordeonles, te geven door Annelies Bijl (van Con Amore uit Vinkeveen).

Gisteren hebben de eerste accordeonlessen plaatsgevonden.

Volgende week donderdag 17 maart zijn de eerste lessen Zang & Ritme voor de groepen 1a en 1b.

Verder: vanaf de meivakantie-tot de zomervakantie gaan we starten met het Schakel-schoolorkest, dat
wekelijks bijeen komt op dinsdagmiddag van 15.00-16.00 uur. Dit is bestemd voor de leerlingen van de
groepen 5 tot en met 8. Ook leerlingen van de BSO mogen daaraan meedoen. Nadere informatie volgt
binnenkort.

Een eerste Schakel-schoolorkest zal, in samenwerking met Concordia, plaatsvinden op dinsdagavond 28 juni
2022 voor de bewoners van de Zuiderhof. Maar hierover ontvangt u nog nadere informatie.

De Droom

Afgelopen maandag 7 maart 2022 werd deel 2 van De Droom opgenomen met Taeke van de schakel. Dit
filmpje wordt gebruikt om kinderen te laten geloven in hun droom. Daarom mocht Taeke van onze school
figureren als hoofdrolspeler.

Maandag 4 april 2022 is de lancering van dit impact filmpje; dit in voorbereiding op de dag tegen het pesten.

Wij, als Schakel, zullen ook dit jaar extra aandacht geven aan deze bijzondere dag:

● Groep 1 en 2 Nijntje pakket
● Groep 3 tot en met 6 De droom het filmpje
● Groep 7 en 8 de Film spijt

Samen maken we tenslotte pesten bespreekbaar!

Ouderbijdrage
In de nieuwsbrief van 24 september 2021 vorig jaar hebben wij u verzocht om de ouderbijdrage te betalen.
Helaas blijkt uit de administratie dat sommige ouders dit nog niet gedaan hebben. Zo u, mocht u nog niet
betaald hebben dit zsm willen doen! Hieronder ziet u waarvoor wij de ouderbijdrage gebruiken en hard nodig
hebben.

Brief ouderbijdrage
https://drive.google.com/file/d/1EHKhK4BMcYvkDds2VfcNUna67LGxF16c/view?usp=sharing
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Ouderbijdrage studiejaar 2021/2022 en kosten schoolreisje. Hierboven ontvangt u van ons het verzoek om de
ouderbijdrage voor studiejaar 2021/2022 te betalen. Wij hebben dit geld hard nodig om onder andere de
volgende zaken te financieren:
● een gezonde start op elke maandag na een vakantie
● de viering van het sinterklaasfeest inclusief cadeautjes
● de vieringen van Kerst en Pasen
● ijscokar op de laatste schooldag
● traktaties bij verschillende activiteiten

Van onze jeugdconsulent (Maaike)
Veel ouders vinden het lastig hoe zij hun kinderen kunnen begeleiden in het mediagebruik. Uit onderzoek
weten we dat het belangrijk is om kinderen grenzen te geven bij het gebruik van media. Hierdoor gaan zij
bewuster om met media, zodat hun gedrag gezond en veilig blijft. Hoe jonger kinderen leren dat er regels zijn
als het om media gaat, hoe beter. Ze kunnen zich dan ook beter beheersen in de puberteit.

Hoeveel beeldschermtijd per dag?
Een richtlijn voor de tijdsbesteding op een dag is lastig, maar een algemene richtlijn is: niet meer dan twee tot
drie uur beeldschermtijd per dag. Drie uur is al veel. Vooral ook als je wilt dat er nog tijd over is voor beweging
en andere dingen.

Regels en grenzen zijn belangrijk, wat deze regels ook zijn. Als je geen regels stelt, is de kans groot dat het
mediagebruik in de puberteit uit de hand loopt. De tips hieronder kunnen je helpen bij het stellen van regels.

Tip 1: Stop ruim voor bedtijd met gamen
Het beste is dat je kind anderhalf uur voor de bedtijd stopt met gamen. Kinderen blijven anders te lang alert,
waardoor ze moeilijker in slaap komen. Bij tv-kijken of lezen gebeurt dat minder of niet.

Tip 2: Liever geen eigen tv of tablet
Geef kinderen liever geen tv op de eigen kamer. Ze gaan daardoor minder spelen. Tv kijken is op zich geen
probleem als het niet te veel is, liefst op vaste tijden, en met een ouder in de buurt.

Ook het meenemen van de tablet naar de kamer is tot negen jaar nog geen goed idee. Ze wennen dan te veel
aan het alleen bezig zijn zonder het gezin. Ook heb je geen zicht op het spelen met de tablet. Je weet dus niet
hoe lang je kind al speelt.

Tip 3: Laat de jongste niet meekijken met de oudste
Zijn er kinderen van verschillende leeftijd in het gezin? Verdeel dan de tijd van computer, tablet en tv onder
hen. Zo krijgen de jongste kinderen niet steeds programma's en games te zien waar ze nog niet aan toe zijn.

Tip 4: Spreek vaste momenten af
Spreek af dat kinderen media mogen gebruiken op vaste momenten op de dag. Dit soort routines helpt soms
zeuren te voorkomen en mediagebruik te beperken, als dat nodig is.

Tip 5: Veilig gedrag online
Praat met je kind over zijn of haar online gedrag. Leg uit dat de wet ook op internet geldt. Je mag bijvoorbeeld
niet iemand kwetsen, beledigen of uitschelden op het internet of via de telefoon. Praat ook over het delen van
gegevens. Vertel dat ze aan niemand hun persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer) of andere
persoonlijke gegevens (waar je op school zit, waar je ouders werken enz.) moeten geven, omdat anderen hier
misbruik van kunnen maken.

Tip 6: Afspraken over online geld uitgeven
Spreek af of je kind zakgeld mag uitgeven op internet, en zo ja, hoeveel en hoe.

https://www.cjgalphenaandenrijn.nl/showcats.asp?cat_id=100130
https://www.cjgalphenaandenrijn.nl/showcats.asp?cat_id=105852
https://www.cjgalphenaandenrijn.nl/showcats.asp?cat_id=105805
https://www.cjgalphenaandenrijn.nl/showcats.asp?cat_id=100445
https://www.cjgalphenaandenrijn.nl/showcats.asp?cat_id=105830
https://www.vpngids.nl/veilig-internet/kind-en-jeugd/praten-risicos-internet/
https://www.cjgalphenaandenrijn.nl/showcats.asp?cat_id=105842


Tip 7: Blijf in gesprek met je kind
Als je tegen kinderen zegt 'niet te lang gamen, want...' zorgt dat er vaak voor dat ze het juist wel doen. Het is
beter als je kind zelf gaat begrijpen dat te veel media niet goed is. Dat bereik je door er met je kind over te
praten, bijvoorbeeld: Hoe voelt het als je lang achter elkaar gamed? Maar ook: Wat voel je als je reclame ziet?
Waarom vind jij het belangrijk om niet alle foto's op internet te zetten?

Gescheiden afval-inzameling op de Schakel
Als de Schakel willen we een ‘duurzame’ school zijn, en in die zin ook aansluiten bij de klimaatdoelstellingen
van de gemeente alsmede de landelijke overheid.

We streven ernaar om nog in dit schooljaar een start te maken met de gescheiden inzameling in alle groepen.

Open ochtend de Schakel
Woensdagmorgen 23 maart aanstaande is er weer (na lange tijd) een open ochtend in de kleutergroepen van
de Schakel. Het mag weer! Nodig familie, buren, vrienden e.d. maar uit om onze school te
bezoeken.....Welkom!

Voortgangsgesprekken
Deze week, maar ook volgende week, vinden de voortgangsgesprekken plaats tussen de leerkrachten en u
als ouders/verzorgers. Fijn dat u allen daar aan deelneemt! Is belangrijk....



De Schakel-boom
Sinds vorige week hangt er op twee plekken in de school een grote plaat van een boom met spelende
kinderen aan de muur; namelijk tegenover de beide ingangen. Misschien heeft uw kind er wel over verteld
thuis? Deze boom heeft aan een tak een groot bord hangen, dat nu nog leeg is.

Na de voorjaarsvakantie wordt dit bord maandelijks gevuld met een plaat en bijbehorend vers van een
schoolafspraak. De eerste zal zijn: “Ik, jij, hij of zij; op de Schakel hoort iedereen erbij” (zie hierboven). Met
deze boom en bijbehorende platen, willen we de schoolafspraken meer zichtbaar maken in de school, zodat
ze nog beter nageleefd kunnen worden.

De afspraken zijn niet nieuw, maar zijn een aanvulling op de kanjertraining en de omgangsregels die de
leerlingen daarbij leren. Zodra u de school weer in mag, kunt u deze vrolijke en leerzame boom eens in het
echt komen bewonderen!

Luizencontrole
Volgende week maandagmiddag 14 maart is er weer luizencontrole in de school.

Vergadering Ouderraad - wij zoeken nieuwe leden!
Dinsdagavond 8 maart 2022 heeft de Ouderraad van onze school vergadert. Wij op zoek naar 2 nieuwe leden
die onze Oudercommissie willen komen versterken. Wilt u als ouder meehelpen/meedenken met de
verschillende activiteiten rondom onze school? Dan zijn wij op zoek naar u. Wilt u, u aanmelden en/ of
vrijblijvende informatie dan kunt u contact opnemen via secretaris.or@schakelvinkeveen.nl . Mocht u
geïnteresseerd zijn dan zien wij uw aanmelding graag voor vrijdag 8 April 2022 tegemoet via bovenstaande
mail adres.

Bestuursvergadering
Volgende week woensdagavond 16 maart komt ons bestuur weer in vergadering bijeen.

Schoolfruit volgende week

Tenslotte
Allen hartelijk gegroet vanuit de Pijlstaartlaan!

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

mailto:secretaris.or@schakelvinkeveen.nl

