
Goede Vrijdag
Morgen is het Goede Vrijdag. Een christelijke feestdag, waarbij we als christenen stil mogen staan bij het
lijden en sterven van Jezus. Deze dag is er geen school.

Paasverhaal
https://www.goedinvorm.nu/media/pages/materiaal/paasverhaal-de-kleine-goede-herders2/a779d69c9a
-1643201255/pasen-vrij-verhaal-de-kleine-goede-herders.pdf

Maandag Tweede Paasdag
In verband met Tweede Paasdag is de school aanstaande maandag ook dicht. Alle kinderen verwachten we
weer dinsdag 19 april om 8.30 uur.

Schakel-hart voor Oekraïne
Haast iedere dag worden de door u afgeleverde spullen voor Oekraïne op school opgehaald. Dank voor uw
meeleven en 'meegeven’.

Momenteel is de vraag naar voedsel erg groot! Want voedsel raakt op…
Mocht u willen doneren, er is grote behoefte aan:

● Allerlei blikken eten
● Flessen water
● Pakken drinken
● Vacuüm verpakt eten
● Houdbare melk
● Suiker
● Thee en koffie (geen pads)
● Rijst e.d.
● Brinta e.d.
● Bloem, meel
● Babyvoeding (nr. 1 en 2)
● Olvarit potjes 4-12 mnd.
● Luiers (vooral tot 5 kg)
● Billendoekjes

Oekraïense leerlingen in De Ronde Venen
Met ingang van volgende week zullen 2 leerlingen uit Oekraïne op enkele momenten in de week meelopen op
school. Dit betreft een jongen in groep 4 en zijn grotere zus. Naast het meedoen op een aantal momenten op
een Nederlandse school, volgen deze leerlingen ook online-onderwijs bij hun eigen school in Oekraïne.

Cito Eindtoets groep 8
Volgende week woensdag en donderdag zal groep 8 de Eindtoets gaan maken, de laatste Cito-toets van de
basisschool. De toets geeft een goed beeld van wat de leerlingen tijdens de basisschooltijd hebben geleerd.
Spannend natuurlijk, maar ze hebben de afgelopen periode hard gewerkt en zijn er klaar voor. De uitslag volgt
een paar weken later.
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Dinsdag 19 april 2022: Dag tegen het pesten

Dinsdag 19 april is het de landelijke dag tegen pesten. Wij als Schakel besteden hier altijd al aandacht aan

met verschillende initiatieven maar op deze dag nog even extra met de verschillende onderwerpen.

Groep 1 en 2

WishTea Nijntje antipestbeleid pakket

Groep 3 en 4

Maak van je droom een gemberboom + Filmpje

Groep 5 tot en met 8

De Film spijt

https://www.netflix.com/title/70300521?s=i&trkid=13747225

Leeftijd vanaf 9 jaar

Samen maken we tenslotte pesten bespreekbaar!!!

https://www.netflix.com/title/70300521?s=i&trkid=13747225


Muziekproject-Concordia

Volgende week woensdagmorgen 20 april 2022 krijgt groep 5-6 opnieuw muziekles van de dirigent Concordia,

Thomas Eveleens.

Groep 4: enkele wijzigingen leerkrachten volgende week

● Dinsdag en woensdag: juf Karin

● Donderdag en vrijdag: meester Twan

Start Schoolorkest-de Schakel

Zoals eerder aangekondigd: na de meivakantie gaan we starten met het Schoolorkest-de Schakel. Waar gaat

het om:

● We repeteren iedere dinsdagmiddag (behalve tijdens de schoolvakanties) van 14.45-15.45 uur in de

school;

● Onder leiding van Dick Hesselink. Dick is een professioneel dirigent, met ervaring in het dirigeren van

jeugdorkesten;

● Ieder kind mag meedoen, ongeacht of je wel of niet muziekles hebt gehad;

● Ook de kinderen die nu al op muziekles zitten, zijn vooral welkom;

● De dirigent maakt dan zelf arrangementen, die toegesneden zijn op ieders muzikale niveau;

● Dus een kind kan aangeven welk muziekinstrument hij/zij in het orkest wil gaan spelen;

● De kosten bedragen € 15,00 per maand per leerling;

● Het schoolorkest werkt steeds naar een nieuwe uitvoering toe (tweemaal per schooljaar). Dus we

gaan er vanuit dat de aanmelding van een leerling tot aan de volgende uitvoering geldt.

Hoe verloopt de aanmeldprocedure:

● Meld uw kind aan vóór 10 april aanstaande via het mailadres:administratie@schakelvinkeveen.nl;

● Vermeld daarbij: dus naam en leeftijd kind, voorkeursinstrument, heeft uw kind wel/niet muziekles

gehad, heeft uw kind wel/niet de beschikking over een muziekinstrument.

Hoe gaat het dan verder:

● Wanneer we 5 aanmeldingen of meer ontvangen, dan gaat het Schoolorkest van start op dinsdag 3

mei om 14.45 uur;

● Voorafgaand ontvangt u daarvoor nog een uitnodiging;

● Voorafgaand ontvangt u ook een lesovereenkomst voor de periode tussen 2 uitvoeringen in. Concreet

betekent dit 20 lessen = € 75,00;

● De eerste voorstelling is op dinsdagavond 28 juni aanstaande bij de Zuiderhof. Dit doen we samen

met Concordia;
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● En daarna starten we weer na de zomervakantie en hebben we in ieder geval twee keer per

schooljaar een uitvoering.

Terugblik afgelopen woensdag: Pasen met de Zuiderhof

Gistermorgen, donderdag, hebben de leerlingen van groep 4 een bezoek gebracht aan de Zuiderhof. De

leerlingen hebben de bewoners een paasgroet/ knutsel gegeven en vier paasliederen gezongen.

Daarna mochten de kinderen paaseieren zoeken die in de tuin waren verstopt.

Zowel de kinderen als de bewoners hebben genoten van het bezoek.

Koningsspelen vrijdag 22 april 2022

Volgende week vrijdag zijn de koningsspelen! Wij kijken er ontzettend naar uit, ‘s ochtends hebben we zowel

binnen als buiten (sportieve) activiteiten en ‘s middags heeft iedere klas zijn eigen programma.

Voor het nieuwe schoolplein is veel geld nodig, daarom worden er gedurende het jaar verschillende acties

gehouden. Dit willen we ook graag doen tijdens de koningsspelen, door middel van een challenge (een soort

spijkerbroek hangen, maar dan aan de schommel). Alle kinderen krijgen een sponsorblad mee en er is

natuurlijk een prijs voor degene die de meeste sponsoren binnen haalt! (;

Vergadering Werkgroep Schoolplein
Volgende week dinsdagavond 19 april 2022 is er een vergadering de werkgroep Schoolplein.



Bestuursvergadering
Volgende week woensdagavond 20 april 2022 vergadert het bestuur van de school.

Agenda van ouderslokaal:

Onderstaand een greep uit de aankomende activiteiten. Kunnen jullie deze onder de aandacht van ouders
brengen. Alle activiteiten zijn gratis. Voor een volledig overzicht van onze activiteiten zie:
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/activiteiten

AANKOMENDE ACTIVITEITEN

20 APR Workshop Scheiden en Tieners in Mijdrecht

Schoolfruit volgende week * laatste week * nu stopt het schoolfruit voor dit jaar!

Bananen
Mandarijn
Peer

Tenslotte
Wij wensen u allen een gezegend Paasfeest toe!

Allen hartelijk gegroet vanuit de Pijlstaartlaan!

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

https://derondevenen.ouderslokaal.nl/activiteiten
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/workshop-scheiden-en-tieners

