
En nu weekje mei-vakantie
In de week van maandag 2 mei tot en met vrijdag 6 mei 2022 hebben de leerlingen een weekje
mei-vakantie.Fijne vakantie allemaal!

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

Schakeltuintje in aanleg
Vorige week heeft er in de nieuwsbrief een update over het schoolplein gestaan. Dit heeft er toe geleid dat er
deze week weer veel statiegeldflessen zijn ingeleverd. Op maandag werd de overvolle container weer geleegd
en dit keer was de opbrengst maar liefst € 52,80! Hartelijk dank voor jullie bijdrage!

Ook zijn de eerste bloementuintjes en bloemenzaadjes bij de leerkrachten ingeleverd en daar hebben de
kinderen van BSO Mirakel een start mee gemaakt, zodat de prachtige bloemen hopelijk snel geplant kunnen
worden in het Schakeltuintje.

Welkom (1)
We heten Sasha hartelijk welkom op de school. Deze jongen (uit Oekraïne) is een nieuwe leerling van groep
4, die ook voor een deel online onderwijs volgt via zijn school in Oekraïne). Welkom Sasha!

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


Welkom (2)
Ook heten we Oksana welkom die, net zoals Sasha, gedeeltelijk online onderwijs volgt en de overige
momenten mee doet met groep 7. Welkom!

Kleuter-Koningsspelen afgelopen dinsdag
Wat een gezellige en leuke ochtend hebben we gehad! Het was lekker weer (wel veel ) en de kinderen
hebben heerlijk meegedaan aan de kleuter-Koningsspelen! Bij groep 1 hebben drie jongens uit groep 8
groepjes kinderen geholpen bij de spelletjes en drie meiden uit diezelfde groep hebben dat bij groep 2
gedaan. Dat ging heel goed! Hierbij nog wat foto’s.

Dodenherdenking in Vinkeveen
Op 4 mei zal ook in Vinkeveen de dodenherdenking plaatsvinden. Twee leerlingen van groep 8 zullen een
krans neerleggen namens onze school. Ook dragen twee leerlingen (één uit groep 7 en één uit groep 8) een
zelfgeschreven gedicht voor. In de groepen is de afgelopen periode aandacht besteed aan de Tweede
Wereldoorlog en is met elkaar gesproken over het belang van herdenken. Nu zullen we dit ook met elkaar
gaan doen. Om 19.40 uur verzamelen we bij de Rooms Katholieke kerk en lopen we gezamenlijk naar het
oorlogsmonument, waar de herdenking zal plaatsvinden. Welkom om mee te lopen en hier bij te zijn.

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 word 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
Na de meivakantie, op woensdagmorgen 11 mei 2022 krijgt groep 5-6 opnieuw muziekles van de dirigent
Concordia, Thomas Eveleens.

Vergadering Leerlingenraad
Na de meivakantie, op maandagmorgen 9 mei 2022 vergadert de Leerlingenraad om 11.30 uur.

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 6 mei 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 17

mei om 14.45 uur;

mailto:administratie@schakelvinkeveen.nl


● 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
Na vanmiddag 14.30 uur, heeft de school een weekje mei-vakantie. Fijne week!

Allen hartelijk gegroet vanuit de Pijlstaartlaan!

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


