
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’.

Noodhulp Oekraïne
Sinds een kleine 3 weken kunt u ook op school spullen doneren voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.
Er is al veel gedoneerd, hartelijk bedankt! In het bijzonder wil ik Mary bedanken, zij heeft samen met Mirjam
de dameskleding winkel Groot Gelijk by M&M in Wilnis en zij besloten de najaars/wintercollectie van 2021 te
doneren. Fantastisch!

Even voorstellen.. ik ben Judith, moeder van Nienke uit groep 1a, en sta in direct contact met een aantal
vrijwilligers van de stichting Metadidomi. Zij vangen momenteel zelf een gezin met 6 kinderen op bij hun thuis
en daarnaast zetten zij zich in voor de oorlogsslachtoffers in Oekraïne. Dat doen zij door middel van het
inzamelen van voedsel en hulpgoederen in Nederland, ook hebben zij contact met andere aangesloten
hulporganisaties die momenteel in Oekraïne aanwezig zijn.

Alle spullen die gedoneerd worden, sorteer ik en worden bij mij thuis door de vrijwilligers opgehaald (dus niet
meer elke vrijdag op school!). Zij brengen het naar een groot inzamelpunt en vanuit daar wordt het door een
aantal vaste chauffeurs, waaronder ook Oekraïense, via omliggende landen naar Oekraïne vervoerd. Voor
meer informatie en financiële donaties kunt u kijken op: https://www.metadidomi.nl/noodhulp-oekraine/
Vragen? Spreek me gerust even aan.

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

https://www.metadidomi.nl/noodhulp-oekraine/






Bezoek imker aan de onderbouw en BSO Mirakel afgelopen maandag

Vanaf deze week wordt er in de klas en op de BSO veel aandacht besteed aan de bij als uitbreiding van het

het thema tuincentrum.Om de kinderen nog meer te leren over bijen, is Anja de Kruijf uit Wilnis op bezoek

gekomen in de groepen. Zij is imker en heeft met haar zus een imkerij ‘Zus en zo’. Speciaal voor ons had zij

een bijenkast meegenomen.

We hebben geleerd dat bijen heel belangrijk zijn voor ons mensen. Als bijen de bloesem aan de fruitbomen

niet bevruchten, kunnen er geen appels, peren, kersen en ander fruit aan de bomen groeien. Anja had een

bijenkast bij zich waar honingraten in zaten. En ook de speciale kleding die ze draagt als ze de bijenkast open

moet doen. Ze vertelde dat er wel 50.000 bijen in een kast wonen. Ook werd uitgelegd hoe de imker de honing

uit de raten slingert in de ton.

En natuurlijk mochten we ook allemaal een beetje honing van haar eigen bijen proeven. Het was een heel leuk

bezoek en dat ziet u wel aan de foto's!

Uitkomst luizencontrole

Beste ouders,

Zoals iedereen eigenlijk wel weet houden wij na elke vakantie de luizencontrole. Dit doen we met een zestal

moeders en maken er altijd een leuk moment van in de hal van de school.



Na de laatste vakantie bleek de school niet "luisvrij" dus doen we de hercontrole altijd een week later. Nu zijn

we nog steeds niet luisvrij, dat kan en we blijven hercontrole doen tot de school weer luisvrij is.

We kunnen het niet genoeg blijven herhalen; aan het krijgen van hoofdluis kun je niet altijd wat doen maar het

is wel goed te behandelen.

We hopen dus ook dat ouders er goed op willen letten, uw kind ( en broertjes en zusjes) op de juiste manier te

behandelen.

Zo komen we er samen op een snelle manier vanaf!

Een hartelijke groet namens alle luizenmoeders.

Groep 7 en 8 bezoeken het Piet Mondriaan theater in Abcoude
Twee weken terug hebben groep 7 en groep 8 een bezoek gebracht aan het Piet Mondriaan theater in
Abcoude. Ze mochten hier achter de schermen kijken (ook in de artiestenkleedkamer), leren over de
commercie rondom een voorstelling en ook zelf op het toneel staan en spelen.

Afgelopen maandag waren ze nogmaals uitgenodigd in dit knusse theater en mochten ze in de zaal zitten en
kijken naar de voorstelling “Ali en Nino”.

Het was een grappig, soms verdrietig en herkenbaar stuk over een vriendschap die ontstaat tussen een
buurjongen en buurmeisje. De één opgegroeid in Nederland, maar talloze keren verhuisd. De ander als
vluchteling naar Nederland gekomen, in verschillende asielzoekerscentra gezeten en wachtend op een
verblijfsvergunning. De grote vraag was; ging hij die krijgen en hoe zou de vriendschap stand houden…?
Het was een leuk uitje in het kader van kunst- en cultuurontwikkeling.



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;

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

schooljaar een uitvoering.

Stagiair-Femke

Met ingang van volgende week komt PABO-student Femke (weer) bij ons stage lopen. Nu in groep 2. Succes

Femke!

mailto:administratie@schakelvinkeveen.nl


Stage Elise

Volgende week (hele week) komt Elise stage lopen op school. Zij doet het derde jaar Vmbo-Gt, met het

keuzepakket Zorg & Welzijn. In dit licht is een stage op een school heel passend. Elise loopt de hele week

mee met groep 1b. Succes Elise!

Mijn stage bij de Schakel (van Simon)

Als je stage bij de schakel loop kan je heel veel doen zoals leerlingen helpen, klusjes uitvoeren en meedoen

met de klassenraad. Ik vond het een hele leuke beleving die ik iedere oude leerling zou aanraden.

Gescheven door Simon Zwerver

Schoolvoetbal aanmeldingen

Beste ouders,

De teams voor het schoolvoetbal zijn zo goed als rond. Bijna alle klassen hebben een team.

Helaas waren er alleen te weinig aanmeldingen bij de meiden van groep 3 en 4 om een team te vormen.

Jongens groep 7 heeft nog 1 speler tekort. Hier zal nog iemand bij moeten van de jongens uit groep 7. Mocht

uw zoon uit groep 6 ook met dit team mee willen spelen, is dit ook mogelijk.

Ik ben ook nog op zoek naar een aantal begeleiders voor de teams; voor jongens groep 3, jongens 5/6b,

jongens 7, jongens 8 en meiden 7/8.

Wilt u begeleiden, laat mij dit weten: joppe.lammers@schakelvinkeveen.nl

Mvg,

Joppe Lammers

Uit de Leerlingenraad van afgelopen maandag 28 maart

We hebben een heel actieve Leerlingenraad op de Schakel. Afgelopen maandagmiddag heeft de raad weer

vergaderd. We hebben nieuwe ‘Schoolpleinregels’ vastgesteld, die vanaf volgende week in iedere klas

ophangen, alsmede in de hallen van de school. Verder hebben we afgesproken dat, met een rooster, de

leerlingen van groep 7 en 8 zorgdragen voor het opruimen van het speelgoed op het plein, nadat de pauze is

afgelopen.

De Leerlingenraad zélf aan het woord (van Febe)

De leerlingenraad was al een tijdje aan het nadenken over de nieuwe regels voor het schoolplein.



Ook de juffen van de T.S.O hebben meegedacht over de nieuwe regels. Ze waren het er helemaal mee eens.

Uiteindelijk zijn er goede regels bedacht dat kunt u hier zien.

● Iedereen zijn eigen spullen opruimen.
● Alleen groep 7&8 schoolplein controleren.
● Voor de speelgoedbakken voorbeeld foto.
● Sporten uitleg en regels voor op het plein.
● Regels op papiertje in iedere klas.
● Poster met alle regels voor de school.

Al eerder hadden we hier een stukje in de nieuwsbrief geschreven over de nieuwe regels. De kinderen van de
leerlingen raad hebben posters gemaakt met de nieuwe regels. Die komen door de hele school te hangen.
Ook komt er een poster waar de kinderen van groep 7&8 die het plein moeten controleren daar op maandag
hun naam opschrijven.

Dit zijn de nieuwe dingen die we hadden bedacht.

Geschreven door Febe Mulckhuyse uit groep 8.

Schakel-met-de-buurt: Pasen met de Zuiderhof

Binnen de visie van de Schakel is het belangrijk om regelmatig activiteiten met en voor de buurt te houden. De

eerstvolgende activiteit is ‘Pasen met de Zuiderhof’. De leerlingen van groep 4 gaan op woensdagmorgen 13

april aanstaande een crea-Paas-ochtend verzorgen voor de bewoners, paaseieren zoeken en Paasliederen

zingen voor en met de bewoners. Mooi!

Koningsspelen vrijdag 22 april 2022

De koningsspelen komen er weer aan! Wij zijn alweer begonnen met voorbereiden en hebben er al ontzettend

veel zin in. ‘s ochtends doen we allemaal verschillende (sportieve) activiteiten in en rondom de school, ‘s

middags heeft iedere groep zijn eigen programma in de klas. Ook hopen we deze dag geld op te halen voor

het nieuwe schoolplein! Hierover later meer.

Open middag d.d dinsdagmiddag 19 april 2022
De eerstvolgende open middag van de school, is op dinsdag 19 april aanstaande.

Bericht van Caroline RT’ er
Als RT’er oftewel Remedial Teacher moet je flexibel zijn. Natuurlijk moet je als leerkracht ook flexibel zijn met
20 of meer kids met elk hun eigen persoonlijkheid je maar als RT’er heb je te maken met kids uit verschillende
groepen die elk weer een andere benadering nodig hebben. Zo ga je natuurlijk anders om met een kind uit
groep één waarbij je spelenderwijs het betreffende kind wat nieuws probeert bij te brengen dan met kinderen
uit bijvoorbeeld groep vijf die al echt leren moeten.

Zoals ik al eerder aangaf is de samenwerking met de leerkracht daarbij van cruciaal belang. Een leerkracht
observeert de kinderen elke dag, kent de moeilijkheden en kan dat doorgeven aan de RT’er die daarop in kan
springen en natuurlijk kan instructie van de zijde van de leerkracht naar het betreffende kind waardevol zijn.
Ook kan inspringen op het bestaande lesmateriaal verhelderend werken voor de RT’er.



Zoals ik al eerder aangaf blijft het een boeiende job met steeds weer nieuwe uitdagingen en zo krijgen alle
kinderen de nodige aandacht en we houden ze bij de les!

Vergadering Werkgroep Schoolplein
Volgende week woensdagavond 5 april 2022 is er een vergadering de werkgroep Schoolplein.

Afronding Kerkschoolproject-2022
De afelopen week hebben we naar Bijbelverhalen geluisterd die aansluiten bij het thema: “ geloven in een
nieuw begin”.

Vandaag hebben we in de groepen nog hard gewerkt aan de knutsels voor het Kerkschoolproject. Zondag
zullen ze te zien zijn bij de  kerken. Aanvang van beide diensten 9.30u. Allen van harte welkom.

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

06 APR Inspirerend Kopje Koffie bij Mama Lokaal Abcoude

07 APR Zoom Workshop Van Zeuren naar Zen

08 APR Natuurbeleving met Haas Huppel bij Mama Lokaal Mijdrecht

12 APR Praat Lokaal HSP in Mijdrecht

17 APR Paaseierjacht DRV

20 APR Workshop Scheiden en Tieners in Mijdrecht

Schoolfruit volgende week

School Zuivel
Komende week is er yoghurt - geeft u een bakje en een lepel mee als uw kind hier van wilt genieten? En
misschien een plastic zakje om het weer mee terug te geven.

https://derondevenen.ouderslokaal.nl/activiteiten
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/inspirerend-kopje-koffie-bij-mama-lokaal-abcoude-1
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/zoom-workshop-van-zeuren-naar-zen
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/natuurbeleving-pasen-met-haas-huppel-bij-mama-lokaal-mijdrecht
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/praat-lokaal-hsp-0
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/paaseierjacht-de-ronde-venen
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/workshop-scheiden-en-tieners


Tenslotte
Allen hartelijk gegroet vanuit de Pijlstaartlaan!

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


