
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
Meerdere gezinnen/personen uit Oekraïne zijn deze week gevestigd in De Ronde Venen, en in Vinkeveen. In
overleg met de gemeente zal worden bekeken op welke wijze we de Oekraïense leerlingen onderwijs kunnen
geven. Vandaag, vrijdag, loopt een Oekraïense jongen mee met groep 4.

Voor een gezin in Vinkeveen wordt nog gezocht naar fietsen voor twee jongens van 14 jaar. Mocht u die
beschikbaar hebben wilt u dan Petra Boer (moeder van Willem, Marije, Pieternel en Kees ) of Hilda van der
Wilt (moeder van Joep, Siebe en Tim) even aanschieten? Hartelijk dank vast!

Flessenpost
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=9f37391623&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1729381383198982877&t
h=17ffff3492bfc2dd&view=att&disp=inline&realattid=17ffff2e7b7861f9e01

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=9f37391623&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1729381383198982877&th=17ffff3492bfc2dd&view=att&disp=inline&realattid=17ffff2e7b7861f9e01
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=9f37391623&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1729381383198982877&th=17ffff3492bfc2dd&view=att&disp=inline&realattid=17ffff2e7b7861f9e01


De Droom

WishTea introduceert in de strijd tegen pesten en in de aanloop naar de dag tegen pesten op 19 april “Maak

van jouw droom een gemberboom”. Zo nemen eventuele depressie & spanning af en neemt je eigen droom

toe. Met een stuk gember en dit filmpje ga je weer geloven in je eigen droom!

WishTea Durf Te Dromen

Als we gepest worden, zijn we vaak somber en geloven we niet meer in de dromen die we hebben of kunnen

verwezenlijken. Die droom brengen we graag naar je terug. Laat niemand je vertellen dat je droom gek is,

vraag jezelf niet af of je droom gek is maar vraag jezelf af: is mijn droom wel gek genoeg..?

https://youtu.be/uzjy_wXyKE8


Muziekproject-Concordia

Volgende week donderdagmorgen 14 april 2022 krijgt groep 5-6 kennis met blaasinstrumenten. Hiervoor komt

de dirigent van Concordia, Thomas Eveleens, bij de groep langs.

Gastles HALT afgelopen dinsdag 5 april 2022-groep 8 (van juf Willemijn)

Geschreven door Febe Mulckhuyse uit groep 8.

Dinsdag 5 April is er in groep 8 een gastles over de invloed van een groep gegeven. Dit wordt ook wel groeps

gedrag genoemd.

We hadden een test om te kijken of we gevoelig waren voor groepsdruk. Ook hadden we een filmpje gekeken

waar groepsdruk een grote rol in speelde. We moesten ook tips geven aan een jongen die onder groeps druk

leed. Ik denk dat wij het allemaal heel erg leerzaam vonden.



Vacatures met het oog op het nieuwe schooljaar 2022-2023

Uiteraard kijken we als school al vooruit naar het nieuwe schooljaar 2022-2023. Met het oog op dit schooljaar

hebben we nog wat vacatures te vervullen, namelijk:

● Vacature leerkracht midden-bovenbouw (2 dagen per week)

● Vacature leerkracht-in-opleiding (2-3 dagen per week)

● Vacature onderwijsassistent (in totaal 6 dagen per week > dus te vervullen door 2 personen).

Wellicht heeft u een familielid, buurman/buurvrouw of kennis die geïnteresseerd is om op de Schakel te

werken. De ouders zijn vaak de beste ambassadeurs.... Vacatures staan op onze website.

Meester Twan vraagt zijn Thirza ten huwelijk

Dinsdag heeft meester Twan zijn vriendin Thirza, met behulp van groep 4, op een ludieke manier ten huwelijk

gevraagd. Thirza was naar school gelokt en de leerlingen mochten kennis met haar maken en vragen stellen

om haar wat beter te leren kennen. Toen vertelde meester Twan dat de leerlingen namens hem nog een vraag

aan haar hadden. Op de foto’s is te zien hoe hij dit had geregeld. Erg leuk! We feliciteren Twan en Thirza met

hun voorgenomen huwelijk en…… heel leuk voor ons, ze komen in Vinkeveen wonen.



Stage Sara en Ruth

Volgende week dinsdagmorgen 12 april 2022 lopen 2 oud-leerlingen van de school Sara en Ruth, een ochtend

stage in groep 1b. Leuk!

Terugblik kerk-school-week

We zien terug op een prachtige kerk-school-week (vorige week), met afgelopen zondag een gezellig ontbijt en

daarna mooie Afsluitingsdiensten in zowel de Hervormde kerk als de Morgenster. Dank aan iedereen die zich

hiervoor heeft ingezet!

Uitslag verkeersexamen groep 7 (van juf Judith

Kroon)

Na wekenlang oefenen op verkeersborden en regels

was het zover, groep 7 had het theoretisch

verkeersexamen. Het was extra spannend omdat we,

doordat er een paar leerlingen ziek waren, er twee

weken over gedaan hebben. Maar afgelopen dinsdag

werd het duidelijk. Alle leerlingen van groep 7 zijn

geslaagd! Op naar het praktisch examen, daarover volgt

binnenkort informatie.

Nieuw MR-lid

Zoals u weet, hebben we binnen de medezeggenschapsraad een vacature voor een lid uit de oudergeleding

vanaf komend schooljaar. Katinka van der Velden-Viergever, moeder van David uit groep 1a, heeft zich



hiervoor beschikbaar gesteld. Aangezien er geen andere kandidaten zich gemeld hebben, is Katinka daarmee

meteen verkozen als nieuw lid van de oudergeleding in de medezeggenschapsraad. We zijn blij met haar

enthousiasme om deel te gaan nemen aan de medezeggenschapsraad en heten haar alvast van harte

welkom.

Geboren

Vorige week donderdag 31 maart 2022 is bij de familie Stadman (Mathijs en Thirza) een dochter en zusje

geboren. Haar naam is Felicity. En een zusje voor Elnathan en Alisya. Wat bijzonder! Namens de school: van

harte gefeliciteerd met Felicity!

Observatiedag-Teach

Volgende week woensdag 13 april 2022 komt een expert van de CED-groep in de groepen 3, 4, 7 en 8 langs

om de lessen te observeren. Dit in het kader van de afronding van de methodiek ‘Teach like a champion’

waarvoor inmiddels alle leerkrachten zijn gecertificeerd.

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:

mailto:administratie@schakelvinkeveen.nl


● 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.

Paasvieringen volgende week

Volgende week donderdagmiddag 14 april 2022 hebben alle groepen (dus in de eigen groep) de Paasviering.

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

Volgende week woensdagmorgen 13 april 2022 gaan de leerlingen van groep 4 een Paasactiviteit doen met

de ouderen van de Zuiderhof. Het wordt een creatieve morgen met het maken van een creatieve opdracht

voor de ouderen, paaseieren zoeken bij de Zuiderhof en Paasliederen zingen voor de ouderen. 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.

Schakel-boom
Een nieuwe maand is aangebroken en daarmee ook twee nieuwe afspraken die centraal staan in de school. In
deze aprilmaand hebben we extra aandacht voor het gezellig omgaan met elkaar, groot en klein. Grote
kinderen zijn een voorbeeld voor de kleinere kinderen en iedereen is vriendelijk tegen elkaar. Daarnaast
proberen we bij de kinderen te benadrukken dat rennen soms heel lekker en goed is, maar wel alleen buiten
en niet in de school.

Door het naleven van de afspraken, hopen we een veilige en gezellige sfeer in de school te behouden!



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

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

12 APR Praat Lokaal HSP in Mijdrecht

17 APR Paaseierjacht DRV

20 APR Workshop Scheiden en Tieners in Mijdrecht

Schoolfruit volgende week

Tenslotte
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/praat-lokaal-hsp-0
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/paaseierjacht-de-ronde-venen
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/workshop-scheiden-en-tieners

