
Betaling Schoolreisje - 16 juni groep 1-7
Bijna is het weer zover, 16 juni gaan we op schoolreis! Helaas blijkt uit onze administratie dat er nog heel veel
betalingen niet zijn gedaan. Zou u alstublieft zsm het bedrag willen overmaken. Bijgevoegd is een betaallink
zodat het schoolreisje door kan gaan!
Betaal verzoek schoolreis 2022

Waardige dodenherdenking-2022, oom met leerlingen van leerlingen groep 8 de Schakel

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=9f37391623&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1732464370084930927&th=180af32a64eee56f&view=att&disp=inline&realattid=f_l2f6iytj0


Gezonde start
Zoals gebruikelijk na de schoolvakanties, was het afgelopen woensdagmorgen weer een gezonde start voor
alle leerlingen met groente en fruit. Dank aan onze Ouderraad die dit weer mogelijk heeft gemaakt!

Avondvierdaagse inschrijving;
Heb jij je al ingeschreven voor de Jumbo Avond4daagse? De avondvierdaagse vindt plaats op dinsdag 17 t/m
vrijdag 20 mei 2022.
avond4daagse Vinkeveen | inschrijven

Volgende week Avondvierdaagse Vinkeveen
Het is bijna zover: volgende week de Avondvierdaagse van Vinkeveen. We zien er met z’n allen naar uit....Als
Schakel doen we er natuurlijk ook aan mee. Juf Karin heeft u hierover inmiddels geïnformeerd.

Handen geven
Nu Corona weer achter de rug is (lijkt), gaan we als leerkrachten, met ingang van volgende week, weer onze
‘oude’ gedragslijn oppakken door onze leerlingen een hand te geven bij binnenkomst. Als Schakel is
‘verbinding’ een belangrijk thema in de school, óók naar de leerlingen toe. Wat is er dan mooier dan dat de
leerlingen iedere dag bij binnenkomst een hand krijgen van de leerkracht....

Van de Ouderraad: nieuwe OR leden
Naar aanleiding van de oproep in de nieuwsbrief voor nieuwe Ouderraadsleden mogen we welkom heten:
Marjolijn Lievers moeder Thomas, Romy Dieffenthaler moeder van Nilla, Kidon en Elohi. Joyce van den Berg
moeder van Ivy-Joy en Ingrid Rebel moeder van Bo.

http://www.avond4daagsevinkeveen.nl/inschrijven/


We zijn ontzettend blij met de enthousiasme van deze moeders dat zij op vrijwillige basis bereid zijn en het
leuk vinden om tijd en energie te steken in het organiseren van schoolactiviteiten. Vanaf deze plaats alvast
van harte welkom!

Van het luizenteam
Afgelopen maandagmiddag was er luizencontrole. Helaas is de school niet luisvrij. Aanstaande
maandagmiddag is er een hercontrole voor de betreffende leerlingen.

Vakantierooster schooljaar 2022-2023
Herfstvakantie : maandag 24 oktober 2022 t/m vrijdag 28 oktober 2022
Kerstvakantie : maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie : maandag 27 februari 2023 t/m vrijdag 3 maart 2023
Goede vrijdag/ Pasen : vrijdag 7 april 2023 t/m maandag 10 april 2023
Meivakantie : maandag 24 april 2023 t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaart : donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023
Pinksteren: : maandag 29 mei 2023
Zomervakantie : maandag 10 juli 2023 t/m vrijdag 18 augustus 2023

Werkzaamheden aan de Pijlstaartlaan
In de mei-vakantie heeft de gemeente werkzaamheden verricht aan de Pijlstaartlaan: nieuw asfalt is
aangebracht en de drempels zijn opnieuw ingestraat. Daarnaast is de tekst ‘schoolzone’ aangebracht bij het
begin van de schoolzone, alsmede het aanbrengen van palen om het parkeren op het trottoir te voorkomen.

Samen met de gemeente hopen wij dat hierdoor de verkeersveiligheid voor de scholen, en daarmee voor de
kinderen, in de Pijlstaartlaan is verbeterd. Maar uiteraard is verkeersveiligheid ook een verantwoordelijkheid
van ons allen.

Nieuw thema onderbouw ‘sport en beweging’
Deze week zijn de kleuters weer met een nieuw thema begonnen. We gaan de komende weken aan het werk
met ‘sport en beweging’, een thema dat goed past bij de belevingswereld van de kinderen. In de themahoek
hebben we een sportschool ingericht! Hier doen de kinderen spelenderwijs (reken- en taal)opdrachten
waardoor ze op die manier ook leren en ontwikkelen. Verder spelen ze tafelvoetbal, midgetgolf met een
bouwopdracht erbij en hebben we een motorische opdracht met golven in het zwembad. Het enthousiasme is
al volop aanwezig!

Volgende week bestuursvergadering en Commissie van Toezicht
Woensdagavond 18 mei 2022 is er een gezamenlijke vergadering van bestuur en Commissie van Toezicht.

Welkom
Een hartelijk welkom aan Tess, die al een paar weken een nieuwe leerling is van groep 6. Fijn dat je er bent!

Van de Jeugdconsulent
Volgende week woensdag 18 mei 2022 is onze Jeugdconsulent, Maaike van Leeuwen, weer op school. Van
11.00-12.30 uur!

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

Muziekproject-Concordia
Volgende week dinsdagmorgen 17 mei 2022 krijgt groep 5-6 opnieuw muziekles van de dirigent Concordia,
Thomas Eveleens.

Vergadering Leerlingenraad
Volgende week maandag 16 mei 2022 vergadert de Leerlingenraad om 11.30 uur.

Meeleven
We leven met de familie Oudshoorn (Mees en Ineke, en de kinderen). Vorige week is de moeder van Mees
(mevrouw C. Oudshoorn-Langelaar) overleden en afgelopen dinsdag begraven in Vinkeveen. Als school
wensen wij de familie sterkte en de nabijheid van God toe in dit verdriet.

Tenslotte
Allen hartelijk gegroet vanuit de Pijlstaartlaan!

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


