Nagenieten van schoolreis
Wat heeft iedereen genoten van de schoolreis van gisteren.....Alles is goed verlopen, goede sfeer, geen
ongelukjes...... Dank aan alle ouders, dank aan onze Ouderraad voor hun medewerking om alles te
organiseren en goed te laten verlopen!
Hieronder nog een paar foto’s.....

Opnieuw ingeloot voor fruitprogramma
Deze week hebben we bericht ontvangen van de Europese Unie dat de Schakel ook weer in het schooljaar
2022-2023 is ingeloot voor het wekelijkse schoolfruit. In de week van 5 september a.s. starten de leveringen
weer!
Zaterdagmorgen 2 juli 2022: TUINmorgen
Het is weer hoog tijd....de Schakel-tuin moet hoognodig gesnoeid worden, en het plein onkruid-vrij worden
gemaakt. Helpt u/jij weer mee? Dit op zaterdagmorgen 2 juli a.s. van 8.00-11.00 uur. Welkom allemaal. Vele
handen maken licht werk....
Aanwezigheid Jeugdconsulent volgende week
Jeugdconsulent Maaike van Leeuwen is volgende week woensdag 22 juni 2022 van 11.00-14.00 uur op
school.

Welkom (1)
Maandag 30 mei jl. is Duuk 4 jaar geworden, en sindsdien een echte nieuwe leerling van de Schakel; welkom!
Welkom (2)
Dinsdag 31 mei jl. is Inayed 4 jaar geworden en ook weer een nieuwe leerling van onze mooie Schakel-groep.
Welkom!
Welkom (3)
Donderdag 2 juni jl. is Jorim 4 jaar geworden en vanaf deze datum een nieuwe leerling van groep 0-1a.
Welkom Jorim!
Welkom (4)
Afgelopen zaterdag 11 juni is Sepp 4 jaar geworden en nu ook een nieuwe leerling van groep 0-1a. Welkom
Sepp!
Meeleven
We leven mee met Jayden Rijnders en zijn ouders en zusje Jess-Lynn ( gr 1b )
Na hele moeilijke weken van veel bloedtransfusies en meerdere complicaties heeft Jayden op 8 juni zijn
stamceltransplantatie gehad. Helaas reageerde zijn lichaam hier heel heftig op en waren er ook nu weer grote
zorgen. De dagen erna waren nog heel zwaar, maar gelukkig mag het nu wat beter met hem gaan.
We hopen en bidden dat Jayden volledig mag herstellen.
We wensen zijn ouders; Angelique en Rens en zijn zusje Jess-Lynn heel veel sterkte en kracht toe!
Jayden vindt een kaartje krijgen erg leuk:
Jayden Rijnders
Prinses Maxima Centrum
afdeling Tafel
Kamer 389
Heidelberglaan 25
3584 EA Utrecht
Vervangingen volgende week dinsdag 21 juni 2022
Volgende week dinsdag 21 juni vinden de groepsbesprekingen plaats tussen de IB-er en de leerkrachten. De
‘vaste’ leerkrachten zijn dan een uurtje uit de klas, en worden vervangen door meester Kees.
Excursie Botshol
In het kader van natuur- en milieu-educatie gaat groep 7 volgende week maandag 20 juni op excursie naar
Botshol. Door de leerkracht wordt u over eea nog nader geïnformeerd.
Bezoek Stedelijk Museum
In het kader van Culturele Vorming bezoekt groep 6 volgende week donderdag 23 juni het Stedelijk Museum.
Door de leerkracht wordt u over eea nog nader geïnformeerd.
Vertrek juf Angelina
Met ingang van het nieuwe schooljaar gaat juf Angelina (onze IB-er) full-time werken bij de Onderwijsstichting,
waar zij nu ook al werkt (naast de Schakel). Dat begrijpen wij volledig. Het werken bij één schoolbestuur is
overzichtelijker en geeft meer rust. Maar heel erg jammer vinden wij het natuurlijk wél.

Dit betekent dat we snel op zoek gaan naar een nieuwe IB-er voor de Schakel. De advertentie hiervoor treft u
aan op onze website.
Vertrek juf Hanneke
Na heel veel jaren op de Schakel gewerkt te hebben, heeft juf Hanneke ervoor gekozen om een nieuwe
uitdaging aan te gaan op een andere basisschool. Dit betekent dat zij de Schakel aan het einde van dit
schooljaar gaat verlaten. Erg jammer.
Inmiddels zijn we gelijk aan de slag gegaan om een nieuwe leerkracht te vinden. Volgende week maandag 23
juni is daarvoor een benoemingsgesprek gepland met een beoogde kandidaat. Volgende week meer
informatie hierover!
Vervanging Kevin vanaf opname tot de zomervakantie:
Meester Kevin ondergaat volgende week woensdag een knie-operatie. In verband daarmee is de vervanging
voor groep 5-6 tot de zomervakantie als volgt geregeld:
Vrijdag 24 juni 2022: juf Kady
Maandag 27 juni 2022: juf Hanna van Dijk
Dinsdag 28 juni 2022: juf Kady
Vrijdag 1 juli 2022: juf Kady
Maandag 4 juli 2022: juf Hanna van Dijk
Dinsdag 5 juli 2022: juf Kady
Vrijdag 8 juli 2022: juf Kady
Meester Kevin, namens de school: beterschap en goed herstel toegewenst! We hopen dat u weer snel goed
kunt lopen....
Gastles Concordia voor 5-6
Volgende week woensdag 22 juni is de laatste gastles van dit schooljaar!
Zomerconcert Zuiderhof
Noteert u het in uw agenda: dinsdagavond 28 juni van 19.30-20.30 uur: Zomerconcert bij de Zuiderhof door
Concordia en een aantal leerlingen van de Schakel!
Vergadering Werkgroep OKC
Maandagavond 20 juni vergadert de werkgroep OKC van de school.
Vergadering Medezeggenschapsraad
Dinsdagavond 21 juni vergadert de Medezeggenschapsraad.
Bestuursvergadering
Woensdagavond 22 juni vergadert het bestuur.
Schoolagenda tot de zomervakantie
Wat gaat de tijd snel....nog 3 weken tot de zomervakantie....

Maandag 27 juni 2022

Praktisch verkeersexamen groep 7 en 8

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)

Tenslotte
Een hartelijk gegroet vanuit de Pijlstaartlaan!
Mvg, mede namens het team, Marius-Jan Breugem, directeur

