
Genoten van Avondvierdaagse
De Avondvierdaagse-2022 ligt achter ons. Wat hebben we met de kinderen genoten; dank voor iedereen die
heeft meegeholpen om dit tot een succes te maken!

Oekraïense kinderen in de groepen
Wellicht heeft u al van uw kind gehoord dat er af en toe een paar Oekraïense kinderen meedoen in groep 4.

Dit was eerst Sasha en nu ook Kristina en Vitalyi. Deze leerlingen komen op maandagochtend, woensdag en
vrijdag; dit zijn dagen dat wij met 2 leerkrachten in de groep zijn. Zij krijgen tijdens deze dagen ook momenten
les buiten de groep.

Daarnaast is Oksana een Oekraïens meisje die op maandagochtend, woensdag en vrijdag meedoet met
groep 7.

Zodra er een plekje voor hen in de taalklas in Mijdrecht is zullen ze daar naar toe gaan.

We hopen op uw begrip en dat zij zich snel thuis mogen voelen bij ons op school en in de groep.

Schoolreis
Donderdag 16 juni zullen de groepen 1 t/m 7 op schoolreis gaan. Dit jaar gaan de groepen 1-4 naar Oud
Valkeveen en de groepen 5-7 naar Duinrell. In de week van schoolreis zullen de kinderen een schoolshirt
meekrijgen die ze op de dag van schoolreis moeten aantrekken.

Voor de kleuters die vanaf januari op school zijn gekomen, is er donderdag 16 juni een vrije dag. Zij zullen
volgend jaar met ons op schoolreis meegaan.

De ouderraad zal ervoor zorgen dat er genoeg ouders worden gevraagd om met ons mee te gaan. Hier
hebben de leerkrachten geen invloed op. De jongste groepen zullen in kleine groepjes begeleid gaan worden
door een ouder. In de hogere groepen is dat al minder of helemaal niet meer nodig en zullen er minder ouders
mee gaan.

Van de leerkrachten krijgt u nog een begeleidende brief toegestuurd met meer informatie.
Wilt u alvast een kijkje nemen of uw kind voorbereiden op het schoolreisje? Hier zijn de links van de
pretparken.
https://www.duinrell.nl/
https://www.oudvalkeveen.nl/

Alvast veel voorpret!

https://www.duinrell.nl/
https://www.oudvalkeveen.nl/


Zwem4daagse:

Geboren
Vorige week maandag 16 mei 2022 is er bij de familie Vogeas (Tanya en Grigorios) een zoon en een broertje
geboren. Het jongetje heet Orfeas Tanasiy. En daarmee een broertje voor Zoi en Nikías. Namens de school:
van harte gelukgewenst met dit rijke geschenk!



Avond OKC-partners
Maandagavond 23 mei 2022 is er in de school een kennismakingsavond geweest met zorg- en
welzijnsinstellingen die mogelijk gaan participeren in het Onderwijs Kindcentrum de Schakel.

Vervolg schoolorkest
In de nieuwsbrief van volgende week hopen wij u te informeren over de daadwerkelijke start van het
schoolorkest. Het aantal aanmeldingen is veelbelovend...

Schoolagenda tot de zomervakantie
Wat gaat de tijd snel....nog 6 weken tot de zomervakantie....

Maandag 6 juni 2022 Tweede Pinksterdag-school vrij

Dinsdag 7 juni-vrijdag 10 juni 2022 Pinkstervakantie-school vrij

Maandag 13 juni 2022 Studiedag-school vrij

Maandag 13 t/m donderdag 16 juni  2022 Schoolkamp groep 8

Dinsdag 21 juni 2022 Praktisch verkeersexamen 7 en 8

Donderdag 16 juni 2022 Schoolreis 1-7



Dinsdagavond 28 juni 2022 Schoolconcert Zuiderhof

Vrijdag 1 juli 2022 Sportdag-Schakel

Dinsdag 5 juli 2022 Musical groep 8 voor leerlingen van Schakel

Dinsdag 5 juli 2022 Rapporten meegeven

Woensdagavond 6 juli 2022 Afscheidsavond groep 8

Vrijdag 8 juli 2022 Laatste schooldag (school 11.30 uur uit)

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’.

Bij Hemelvaartsdag

Zie je het voor je? De discipelen staren omhoog. Wie ziet nog een glimp van Hem? Met zegenende armen
steeg Jezus omhoog. Ze zagen Zijn doorboorde handen. Ze turen omhoog, maar zien alleen nog de grote
witte wolk waarachter Hij verdween.



En plotseling staan daar twee mannen in witte kleding naast hen met de boodschap: ‘Waarom staren jullie
omhoog? Deze Jezus, Die opgenomen is in de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de
hemel hebt zien gaan.’

Wat zal het een feest zijn geweest in de hemel, toen de Heere Jezus als de grote Koning en Overwinnaar bij
Zijn Vader terugkwam. Hij is ten hemel opgevaren. Op Hemelvaartsdag vieren we echt Koningsdag!

De Heere Jezus heeft ons niet verlaten. Hij heeft als Koning plaatsgenomen op Zijn troon en de Heilige Geest,
de Trooster gezonden. En zo wil Hij wil voor ons allen zorgen!

Tenslotte
We gaan nu het Hemelvaartsweekend in. Een lang weekend, voor veel ouders ook een paar dagen vrij.

Goede dagen toegewenst! Een hartelijk gegroet vanuit de Pijlstaartlaan!

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


