
Schade van Eunice
Vorige week vrijdag raasde storm Eunice over Nederland en ook over Vinkeveen. Aanvankelijk dachten we
dat het gebouw van ‘de Schakel’ er ongeschonden uit kwam. Echter, wat bleek, een grote boom uit het
gemeentelijk plantsoen viel om en schaarde net langs de achterkant van de school, maar boorde wel een
aantal gaten in het dak. Daardoor was er afgelopen maandag een waterballet in het lokaal van groep 3.

Inmiddels heeft afgelopen maandag een noodreparatie plaatsgevonden. Over aantal weken zal het definitief
herstel plaatsvinden.

Van de RT-er (juf Caroline)
Sinds half december ben ik gestart als Remedial Teacher bij Basisschool de Schakel. Een Remedial Teacher
geeft extra les aan kinderen die dat nodig hebben, meestal op verzoek van de leerkracht. Dit kan op
uiteenlopend niveau van de verschillende groepen zijn.

Door samenwerking met de leerkrachten kun je elkaar aanvullen en door middel van vragen en tips kom je
een heel eind. Vaak merk je dat een kind op dezelfde manier reageert als in de klas en kun je daarop
inspelen. Soms is dat compleet anders en moet je weer op een andere manier het kind benaderen.

Het leuke van deze job vind ik dat je gericht aan de gang kunt met kinderen waarbij je extra aandacht geeft
aan de wat zwakkere punten. Ook voor de kinderen zelf is het prettig als ze beter kunnen functioneren in de
klas en voor de leerkracht geeft dit weer wat meer ademruimte. Zo vullen beide partijen elkaar aan en zijn ook
beide partijen erbij gebaat!

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!

Eerste rapport van dit schooljaar
Gisteren, donderdag 24 februari 2022, hebben de leerlingen hun eerste rapport van dit schooljaar 2021-2022
meegekregen!

Openstellen inschrijven rapportavonden
De rapportgesprekken vinden plaats tussen donderdag 10 maart en donderdag 17 maart. De leerkrachten
zetten een aantal tijdstippen open en u kunt uzelf via Social Schools inplannen. Dit is mogelijk vanaf
donderdag 24 februari 18.00 uur.

Muziek op de Schakel
Op dinsdagmiddag 15 en 22 maart wordt er een muziekles gegeven door Leonoor Piggelen voor groep 3 en 4.
Op donderdagmiddag 17 en 14 maart komt zij voor groep 1 en 2.

Afscheidslied Deborah
Afgelopen woensdag heeft juf Deborah afscheid genomen van de Schakel. Het onderstaande lied hebben we
haar, als hele school toegezongen.

Dag juf Deborah!

Ap de wijs: lief klein konijntje

Kijk, onze juf daar staan die afscheid van ons neemt (3x),
We zwaaien u nu uit.

Refrein:
Refrein: Da-ag lieve juf Debo-orah (3x)

wat jammer dat u gaat!



Lieve  juf Deborah gaat echt weg uit Vinkeveen (3x)
Be-dankt voor wie u was!

Refrein

We gaan u missen hier op school als juffrouw van groep 2 (3x)
en zwaaien u nu uit.

Refrein

We wensen u en uw gezin het allerbeste toe (3x)
en denk nog eens aan ons!

Refrein

De Schakel-boom (van juf Ilse)
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”. 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!



Biddag voor gewas en arbeid 9 maart

Elk jaar wordt op de tweede woensdag van maart biddag voor gewas en arbeid
gehouden. Tegenwoordig ook wel kortweg biddag genoemd. In de protestantse
kerken wordt er die dag, of de zondag erna, gebeden voor zegen op het werk maar
ook voor de nood in de wereld. Als school besteden we hier ook aandacht aan en
bespreken we met de leerlingen waar we voor mogen en kunnen bidden. Ook
verwerken we dit op een creatieve manier. Deze “ werkjes” gaan, voor een deel,
mee naar de kerken zodat daar zichtbaar is wat we op school gedaan hebben en
de voorgangers de gebedspunten van de leerlingen mee kunnen nemen in hun
gebed.

U en uw kinderen bent van harte welkom woensdagmiddag 9 maart 14.30u in de
Hervormde Kerk, Herenweg 201 of zondagmorgen 13 maart 10.00u in de Gereformeerde Kerk: De
Morgenster, Herenweg 253.

Welkom juf Mirjam
Gisteren, donderdag, was de eerste werkdag van juf Mirjam op de Schakel. Van het Schakel-team kreeg zij
Schakel-flowers. Welkom juf Mirjam en een heel fijne tijd toegewenst op onze school!

Luizencontrole
Dinsdagmiddag 8 maart a.s. is er weer luizencontrole in de school.



Gezonde start
Dinsdagmorgen 8 maart a.s. is er weer ‘gezonde start’ op de school. Dit wordt verzorgd door de Ouderraad.

Vergadering Ouderraad
Dinsdagavond 8 maart 2022 vergadert de Ouderraad van onze school.

Welkom (1)
Zondag 30 januari jl. is Daniel 4 jaar geworden en vanaf die datum een nieuwe leerling van groep 1a. Welkom!

Welkom (2)
Zondag 20 februari jl. is Jaimy 4 jaar worden en ook een nieuwe leerling van groep 1a. Welkom, Jaimy!

Schoolfruit volgende week
Het schoolfruit na de voorjaarsvakantie is nu nog niet bekend....

Volgende week voorjaarsvakantie
Vanaf vandaag (vrijdag) gaat de voorjaarsvakantie in. Fijne vakantie toegewenst!

EN dan een iets langere voorjaarsvakantie
Zoals u weet hebben wij een studiedag gepland op maandag 7 maart aanstaande. Dus: aansluitend aan de
voorjaarsvakantie hebben de leerlingen NOG een dag vrij.

Van de BSO
De afgelopen weken zijn de pedagogisch medewerkers van BSO Mirakel de klassen langs gegaan om aan de
kinderen te vragen wat zij van het huidige schoolplein vinden. Ook wilden wij weten op welke plekken en met
welk speelgoed zij graag spelen en wat zij missen aan speelmogelijkheden. Deze resultaten hebben wij
gedeeld met de Schoolplein commissie.

Ook mochten wij laatst onze nieuwe container met plastic flessen legen bij de Jumbo, want ook wij sparen
mee voor een nieuw schoolplein!

Tijdens dit tripje konden wij ook voor de eerste keer gebruik maken van onze nieuwe ophaalhesjes. Zo zijn wij
nog beter zichtbaar.

Wellicht hebben jullie ook al gezien dat de ramen van het speellokaal niet meer versierd zijn met ijspegels. De
winter maakt plaats voor de lente. Wij houden overigens de thema’s aan van groep 1 en 2 dus binnenkort
zullen er ook bijtjes en vlinders verschijnen op de ramen.

Tijdens de voorjaarsvakantie gaan wij al aan de slag met dit thema zodat het speellokaal mooi versierd is voor
als de school weer begint!

Meeleven
1. We leven mee met de familie Rijnders, in de behandelingen die Jayden moet ondergaan;
2. Ook leven we mee met de familie Mulckhuysse, met de behandeling die Eva de komende weken

ondergaat;
3. Ook leven we mee met de gezinnen die familie in Oekraïne hebben. Wat een spanning nu er oorlog is

tussen Rusland en Oekraïne....Sterkte ....

Tenslotte
Een fijne vakantieweek toegewenst. Tot dinsdag 8 maart a.s.! Allen hartelijk gegroet vanuit de Pijlstaartlaan!

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


