
Volgende week gewoon school
Volgende week is er ‘gewoon’ school op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Woensdag 27 april 2022
natuurlijk niet, want dan is het Koningsdag.

Daarna weekje mei-vakantie
In de week van maandag 2 mei tot en met vrijdag 6 mei 2022 hebben de leerlingen een weekje mei-vakantie.

Welkom 3 nieuwe leerlingen in groep 1a
De afgelopen weken zijn Elise, Kriss en Jay vier jaar geworden en daarmee als nieuwe leerlingen ingestroomd
in groep 1a. Welkom hoor!

Schakel-hart voor Oekraïne
We blijven doorgaan met het inzamelen van spullen voor Oekraïne. U kunt uw spullen blijven geven bij de
tribune in de school, waar het haast dagelijks wordt 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

Cito Eindtoets groep 8
Afgelopen woensdag en donderdag hebben de leerlingen van groep 8 de Eindtoets gemaakt. De uitslag volgt
een paar weken later.

Update over het schoolplein (van de werkgroep Schoolplein)
Sinds het begin van dit schooljaar zijn we met de werkgroep schoolplein een nieuwe indeling van het plein aan
het bedenken. De wens is om er een groenblauw schoolplein van te maken. Een groenblauw schoolplein is
gezond en maakt kinderen spelenderwijs bekend en vertrouwd met de natuur. De groenblauwe buitenruimte
kan ook als lesruimte worden gebruikt.

We zijn nu een aantal keer bij elkaar gekomen en Maria-Elena, de moeder van Leonardo, een paar mooie
ontwerpen gemaakt. Ook hebben we onder leerkrachten én leerlingen geïnventariseerd wat de wensen zijn
voor een nieuw schoolplein. Waar we bijvoorbeeld rekening mee moeten houden, is het toezicht houden door
de pleinwachten, hangjongeren, schaduw- en zonplekken, verticale en/of moestuinen, duurzaamheid, de
eventuele komst van het 'kindcentrum', onderhoud en natuurlijk de kosten.



Als tegemoetkoming in de kosten zijn we 22 november in samenwerking met Jumbo Vinkeveen de
flessenactie gestart. Eind januari hadden we al ongeveer 340 euro opgehaald via de school en via bakjes bij
Jumbo. Het beviel zo goed dat we op school door zijn gegaan met inzamelen. Dit heeft tot 20 april nog zo'n
105 euro opgebracht. Totaal zitten we nu dus op zo'n 445 euro! 22 april gaan we de schommelhang challenge
doen tijdens de Koningsspelen, waardoor het bedrag nog hoger wordt. En ondertussen sparen we door met
de flessen. In juni hopen we ook nog met een actie te komen.

We hoopten deze zomer te kunnen starten met de aanleg, maar dat lijkt toch wat te hoog gegrepen. Gelukkig
is wel de gele 'korf' weer terug geplaatst. We houden jullie op de hoogte van onze vorderingen!

OPROEPJE vanuit de werkgroep schoolplein
Wij zijn om het plein tijdelijk wat op te fleuren op zoek naar verschillende soorten zaadjes en/ of
bloementuintjes van de AH. Deze willen we planten tussen de bomen die voor de gymzaal staan. Een aantal
tegels gaan eruit, zodat we een vrolijke bloementuin op deze plek kunnen creëren.

Heeft u iets? Dan kunt u dit inleveren bij de leerkracht van uw kind. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Schoolkorfbal
Afgelopen woensdagmiddag was het een zeer geslaagde en zonnige korfbalmiddag. Knappe prestatie van
onze Schakel-leerlingen!



Kleuter-Koningsspelen (van de Onderbouw-leerkrachten)
Aangezien de kleuters vandaag (vrijdag) niet mee kunnen doen aan de Koningsspelen omdat ze dan vrij zijn,
gaan wij onze eigen kleuter-Koningsspelen houden op dinsdagochtend 26 april. Wij organiseren tijdens het
buiten spelen een spelcircuit van 5 of 6 verschillende spelletjes die natuurlijk helemaal bij koningsdag passen.
Alle kleutergroepen zullen dan die ochtend op het kleuterplein gezellig in groepjes spelletjes doen onder onze
begeleiding en met hulp van assistenten uit groep 8.

We vinden het natuurlijk erg leuk als de kinderen ook in bijpassende outfit op school komen. Heeft uw kind
dus iets oranje, rood, wit en/of blauws dan mag het dat aan op dinsdag 26 april! We hopen op lekker weer

natuurlijk!

Muziekproject-Concordia
Volgende week donderdagmorgen 28 april 2022 krijgt groep 5-6 opnieuw muziekles van de dirigent
Concordia, Thomas Eveleens.

Groep 4: enkele wijzigingen leerkrachten volgende week
● Maandag en dinsdag: juf Judith
● Donderdag en vrijdag: meester Twan

Vergadering Leerlingenraad
Volgende week maandagmiddag 25 april 2022 vergadert de Leerlingenraad om 13.30 uur.

Vergadering Werkgroep OKC
Volgende week dinsdagavond 26 april 2022 vergadert de Werkgroep OKC.

Laatste keer: 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 28 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.

Tenslotte
Vandaag: de landelijke Koningsspelen en natuurlijk ook de Koningsspelen op het Schakelplein > we gaan er
een gezellige dag van maken voor de kinderen!

Allen hartelijk gegroet vanuit de Pijlstaartlaan!

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