
Schakel-hart voor Oekraïne
Vanaf vorige week dinsdag kunt u uw spullen afgeven in de school bij de tribune, waar velen gebruik van

maken.

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'!

In de Nieuwsbrief van volgende week vrijdag krijgt u nadere informatie over waar uw spullen terecht komen....

Proefles Leerkracht in Opleiding
Volgende week woensdagmorgen 30 maart komt een Leerkracht in Opleiding een proefles geven in groep 7,
met het oog op een eventuele aanstelling in het nieuwe schooljaar.

Schoolvoetbaltoernooi-2022 (van meester Joppe)

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Het is zo ver! Het schoolvoetbaltoernooi gaat door!

Daarom nodigt de schoolvoetbalorganisatie De Ronde Venen u uit om met uw school deel te nemen aan het
voetbaltoernooi.

We hopen dat er dit jaar weer genoeg energie en enthousiasme is om mee te doen aan het toernooi.

Het schema ziet er als volgt uit:

Woensdag 11 mei organiseert Hertha het toernooi voor de groepen 7/8 jongens

Woensdag 18 mei organiseert Argon het toernooi voor de groepen 5/6 jongens

Woensdag 18 mei organiseert CSW het toernooi voor de groepen7/8 meisjes

Woensdag 1 juni organiseert Argon het toernooi voor de groepen 3/4 jongens

Woensdag 1 juni organiseert CSW het toernooi voor de groepen 3-4-5-6 meisjes

De groepen 3 t/m 6 spelen 6 tegen 6 wedstrijden op een kwart veld. De groepen 7 en 8 spelen 8 tegen 8 op
een half veld.

Zodra er meer informatie bekend is wordt dit gedeeld op Social Schools.

Inschrijven leerling:

U kunt mij een mail sturen met de volgende gegevens:

● Naam + geboortedatum leerling
● Begeleider team ja/nee? Zo ja ＞ naam + telefoonnummer

U kunt mailen naar joppe.lammers@schakelvinkeveen.nl



De inschrijfperiode is kort, de deadline om in te schrijven is uiterlijk 28 januari. Dus laat snel weten of uw kind
mee wilt doen.

Met sportieve groet,

Joppe

Gymleerkracht De Schakel

Leerlingenraad
Volgende week maandagmiddag vergadert onze Leerlingenraad weer. Om 13.30 uur.

Bezoek hovenier Booij voor de kleuters
Op maandag 21 maart, kregen wij bezoek van hoveniersbedrijf Booij, de vader van Noah groep 2. Want
natuurlijk mag een blik in een mooie hoveniers bus niet missen bij het thema waar we nu aan werken. Een bus
vol met interessante tuingereedschappen, de kinderen hebben weer veel geleerd en gezien!

Muziek en ritme in groep 3 en 4
Groep 3 en 4 hebben afgelopen 2 weken op dinsdag een muziekproject gedaan. De kinderen vonden het erg
leuk en deden enthousiast mee! De leerlingen hebben ritmes geklapt, dansjes gedaan en gezongen!

Stage Simon
Volgende week maandag 28 maart tot en met woensdag 30 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’....

Groep 4: leerkrachtwijziging maandag 28 maart 2022
Juf Karin (in plaats van juf Judith de Waal).

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!

Voorbereiding schoolkamp groep 8
Het schoolkamp duurt nog even, maar afgelopen dinsdagavond had juf Willemijn al overleg met de
ouders/verzorgers van groep 8. Fijn dat er zoveel ouders waren om mee te denken in de organisatie van het
schoolkamp, wat voor de leerlingen ook een hoogtepunt is in de basisschool-tijd!

Opening Kerkschoolproject-2022

Gisteren (donderdag) is met de hele school (in twee groepen) het Kerkschoolproject geopend bij de tribune.

Door een aantal leerlingen van groep 8 en groep 3 en 4 werd het verhaal van de bruiloft te Kana uitgespeeld.

Er werd verteld wat we gaan doen de komende weken in de groepen en aan het eind zongen we nog het lied
met elkaar.

https://youtu.be/w1S0kR3xiVo

Aanmelding Kerkschooldienst en ontbijt

Denkt u er nog aan u op te geven voor de kerkschooldiensten van volgende week zondag 3 april?

Dit kan via karin.kroon@schakelvinkeveen.nl

Graag erbij vermelden of u en uw kinderen ook mee willen ontbijten. Zie eerdere berichten in de
Nieuwsbrieven.

Activiteiten muziekproject PCBS volgende week
● Donderdag 31 maart, groepen 7 en 8: Accordeonles, te geven door Annelies van de Bijl.

Open ochtend de Schakel
Fijn dat verschillende nieuwe ouders onze school afgelopen woensdagmorgen wisten te vinden! Daardoor zijn
we goed op de hoogte van de kleuters die de komende jaren bij de Schakel zullen gaan instromen.....

Schakel-Duurzaam
Volgende week maandag heeft de Schakel een overleg om te komen tot gescheiden afvalinzameling binnen
de school.

Vergadering Werkgroep OKC
Volgende week maandagavond 28 maart vergadert de werkgroep OKC.

Vergadering Werkgroep Kindgericht Onderwijs
Volgende week woensdagavond 30 maart vergadert de werkgroep Kindgericht Onderwijs.

https://youtu.be/w1S0kR3xiVo


Agenda van ouderslokaal

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

Start zomertijd
In de nacht van zaterdag op zondag gaat de zomertijd in. Dus dan gaat de klok een uur VOORUIT. Daardoor
is de nacht een uurtje korter.....

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.

Schoolfruit volgende week

Meeleven
We leven mee met Babette Stoop en Durville, en met Ghislaine, Deshaun en Dwigh. Afgelopen woensdag zijn
twee zusjes geboren: Heavenly Rose en Eternity Angel. Ongelooflijk verdriet omdat de meisjes niet
levensvatbaar waren, en daardoor afscheid van de meisjes moest worden genomen. Dat grijpt heel erg diep in
voor Babette, haar vriend en de kinderen.

Aanstaande zaterdag (morgen) zal de uitvaart plaatsvinden. Als school leven wij met dit gezin mee, en
wensen hen de nabijheid van God toe.

Tenslotte
Allen hartelijk gegroet vanuit de Pijlstaartlaan!

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

https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/babypeutermassage-bij-mama-lokaal-abcoude
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/beelddenken-en-autisme-bij-praat-lokaal-ass
mailto:secretaris.or@schakelvinkeveen.nl

