
Gewijzigd testbeleid
Het dringende advies aan leraren en leerlingen van groep 6, 7 en 8 om twee keer per week preventief een
zelftest te doen vervalt. Wel blijft het advies om bij klachten een (zelf)test te doen.

Schakel-hart voor Oekraïne
Via één van onze ouders kregen we een verzoek om als Schakel spullen te gaan verzamelen voor Oekraïne.

Vanaf afgelopen dinsdag kunt u uw spullen afgeven in de school bij de tribune..

Iedere vrijdag om 15.00 uur komt de Stichting Metadidomi bij de Schakel om de spullen op te halen voor de

vrachtauto die daarna richting Oekraine vertrekt.

Dank voor uw meeleven en 'meegeven'!

Stage Simon
Volgende week maandag 21 maart tot en met woensdag 23 maart 2022 komt onze ‘oud-leerling’ Simon stage
lopen op onze school. Ons beleid is dat we oud-leerlingen, als het enigszins kan, een stageplaats bieden. Wat
is er leuker dan dat oud-leerlingen stage kunnen lopen op hun ‘oude school’....

Stage Byron
Volgende week komt ook onze oud-leerling Byron Buwalda stage lopen. Hij doet dit bij de TSO en de BSO.

Bezoek aan Piet Mondriaan theater

Donderdag 17 maart zijn de groepen 7 en 8
naar het Piet Mondriaan theater in Abcoude
geweest. Dit in het kader van een onderdeel
van het programma van Kunst Centraal.

Deze keer werd er geen optreden bekeken,
maar ging het om wat er achter de schermen
van het theater allemaal gebeurt.



Wat is er nodig voordat we een voorstelling kunnen bekijken? In het eerste halfuur hebben de leerlingen daar
van alles over gehoord. Hoe regel je optredens voor een theater, waar haal je geld vandaan, hoe zorg je voor
bekendheid en maak je een programmaboekje.

Vervolgens mochten we de kleedkamer voor de artiesten bekijken en aansluitend mochten de kinderen zelf op
het podium staan en kregen eigenlijk een korte toneelles. Eerst samen een verhaal uitbeelden en vervolgens
jezelf op een leuke manier presenteren.

Tot slot werd er in tweetallen een scène gespeeld met de rest van de groep als publiek. Ook mochten steeds
twee leerlingen het licht en het geluid bedienen. Nou dat belooft veel voor de eindmusical de komende twee
jaar!

De leerlingen hebben ervan genoten en als leerkracht is het ook erg leuk om naar je groep te kijken op het
podium.

Van de Medezeggenschapsraad

Beste ouders,

De medezeggenschapsraad van onze school zoekt voor het volgende cursusjaar een nieuw lid vanuit de
oudergeleding!

De raad bestaat uit twee teamleden en twee ouders/verzorgers. Zij worden voor drie jaar gekozen. De leden
hebben instemmings- of adviesrecht bij bepaalde zaken. De medezeggenschapsraad komt gemiddeld zes
keer per schooljaar bijeen. Het lidmaatschap biedt u de kans mee te denken en te discussiëren over
beleidsmatige onderwerpen. Al met al een zeer leuke, afwisselende en leerzame functie.

Vindt u het interessant om mee te denken over de meerjarenbegroting, de formatie of bijvoorbeeld het
schoolplan dan nodigen wij u van harte uit om u aan te melden voor deze vacante functie.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met onze voorzitter, Saskia van Zuijlen
(voorzitter.mr@schakelvinkeveen.nl). Uw reactie zien we graag tegemoet!

Kerkschoolproject-schoolontbijt
Zoals in de Nieuwsbrief van vorige week vrijdag aangekondigd: zondag 3 april a.s. hebben we een
school-kerkdienst in zowel de Hervormde als de Gereformeerde kerk in Vinkeveen.

Wat nieuw is: voorafgaand aan de dienst gaan we ( voor wie het wil ) met elkaar ontbijten in Maranatha (naast
de Hervormde kerk) als in de zaal achter de Gereformeerde kerk.

Natuurlijk hopen we dat vele ouders en kinderen deze zondagmorgen gezellig mee-eten en de diensten
bezoeken..

Hiervoor is het wel nodig dat u zich opgeeft zodat wij weten hoeveel leerlingen en ouders we kunnen
verwachten. Graag ook opgeven als u alleen naar de dienst gaat en niet wil ontbijten. Zodat wij weten
naar welke kerk de werkstukjes van de kinderen kunnen.

Als u en uw kinderen willen komen dan mag u een mail sturen naar karin.kroon@schakelvinkeveen.nl.
Ook zoeken we ouders die mee willen helpen bij de voorbereidingen van het ontbijt. Opgeven kan ook bij
bovengenoemd mailadres.

Activiteiten muziekproject PCBS volgende week
● Dinsdag 22 maart, groepen 3 en 4: Zang & Ritme, te geven door Leonoor Piggelen
● Donderdag 24 maart, groepen 3 en 4: Zang & Ritme, te geven door Leonoor Piggelen.
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KIES training (van de Jeugdconsulent)
De KIES-training (voor kinderen die te maken hebben met een echtscheiding van hun ouders) en de Sociale
Vaardigheidstraining (SOVA) voor het jonge kind zullen aangeboden worden door Kwadraad. De locatie is
afhankelijk van de woonplaats van de deelnemers.

Startdatum KIES: maandag 11 april 19.00 uur informatie avond voor ouders; 1e bijeenkomst voor kinderen op
maandag 9 mei om 16.00 uur.
Startdatum SOVA jonge kind (groep 2-3): intakes op dinsdagmiddag 19 april; 1e bijeenkomst voor kinderen op
dinsdag 10 mei om 16.00 uur.

Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van €50 per kind. Er kan contact opgenomen worden met Kwadraad als
dit een probleem vormt.

Bij vragen kunnen ouders contact opnemen met Marga Kraaijkamp via 0640097357 en
m.kraaijkamp@kwadraad.nl.

Aanmelden kan via https://www.servicepuntderondevenen.nl/regeling/kies-kinderen-in-echtscheidingssituatie
en https://www.servicepuntderondevenen.nl/regeling/sociale-vaardigheden-voor-het-jonge-kind.

Inspecteur op bezoek
Wellicht heeft u het van uw kinderen gehoord: vandaag was een vreemde mevrouw in de groepen 4, 5-6 en 8.
Dit was de onderwijsinspecteur. Zij gaat een aantal scholen langs om eens mee te maken hoe de scholen
aandacht besteden aan de zorg voor de leerlingen. En zo ook onze school die het profiel zorg & aandacht
hanteert. Het was goed en fijn dat de inspecteur langs is geweest.

Meeleven
We leven mee met de families Mulckhuysse en Rijnders vanwege de ziekenhuisbehandelingen van Eva en
Jayden. De situatie van Eva en Jayden is ernstig. We hopen en bidden dat de behandelingen zullen aanslaan.

Open ochtend de Schakel
Volgende week 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!
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Uitkomst luizencontrole afgelopen maandag
Helaas werden er afgelopen maandag luizen aangetroffen.... Daarom is er volgende week maandag 21
maandag opnieuw luizencontrole voor de groepen 3 en 5-6.

Agenda van ouderslokaal

Aankomende activiteiten:
23 MRT Praat Lokaal Opvoeden na Scheiding
25 MRT Baby/Peuter Massage bij Mama Lokaal Mijdrecht
30 MRT Baby/Peuter Massage bij Mama Lokaal Abcoude
30 MRT Beelddenken en Autisme bij Praat Lokaal ASS in Mijdrecht

Geïnteresseerde student
Aanstaande maandagmorgen loopt er een student mee in groep 3, die wellicht als zij-instromer op onze
school aan de slag wil gaan.

Vergadering Ouderraad - wij zoeken nieuwe leden!
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.
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Schoolfruit volgende week

Tenslotte
Allen hartelijk gegroet vanuit de Pijlstaartlaan!

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


