
Genoten van Avondvierdaagse
Wat hebben we deze week genoten van de Avondvierdaagse. De Schakel-gangers waren goed te zien in en
rond Vinkeveen. Dank aan alle ouders die hieraan hebben meegeholpen! En: vanavond de intocht.....!

Oekraïense kinderen in de groep

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.

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.

Zwem4daagse:



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



Avond OKC-partners
Volgende week maandagavond 23 mei 2022 is er in de school een kennismakingsavond met zorg- en
welzijnsinstellingen die mogelijk gaan participeren in het Onderwijs Kindcentrum de Schakel. Aanvang: 20.00
uur.

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’.

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

Hemelvaartsdag
Volgen

Tenslotte
We gaan nu het Hemelvaarts-weekend 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


