
Trouwen juf Rianne

Afscheid juf Rianne
In verband met haar trouwen én haar verhuizing naar ‘t Harde (bij Zwolle), gaat juf Rianne de Schakel
verlaten. Jammer, maar dit wisten we al langer.....We zien terug op een hele fijne tijd met juf Rianne op school,
maar daar komen we in de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar nog nader op terug!

Trouwen meester Twan

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....



Schoolshirts wassen
Op school staan nog 2 bakken met schoolshirts die gewassen moeten worden. Wie wil dit doen? Het staat in
de school voor u/jou klaar...Dank

Praktisch verkeersexamen maandag 27 juni 2022
Volgende week maandag 27 juni: praktisch verkeersexamen voor de groepen 7 en 8. We zijn benieuwd....

Start Inloopuur
Met ingang van volgende week gaan we starten met een maandelijks inloopuur voor de ouders/verzorgers. U
kunt dan na schooltijd op school komen om het werk van uw kind/kinderen te bekijken en om de leerkracht(en)
te spreken. Iedere keer van 14.30-15.00 uur. Waarbij de ene keer op dinsdag en dan de volgende keer op
donderdag. Dit iedere eerste week van de maand.

De eerste keer (vanwege de komende zomervakantie nu even de laatste week van de maand) is volgende
week donderdag 30 juni. Dus van 14.30-15.00 uur.

Welkom!

Totale opbrengst sponsor-actie Schoolplein-spijkerbroek hangen
Tijdens de Koningsspelen hebben we de sponsor-actie ‘spijkerbroek hangen’ gehouden. Wat hadden onze
leerlingen veel sponsoren gevonden.....bijzonder! De totale sponsor-actie heeft maar liefst € 913,30
opgebracht. Geweldig, hartelijk dank!

Wie wil tegen betaling de schoolwas verzorgen
Nu de school groter geworden is, en ook de BSO gebruik maakt van ons gebouw, hebben we ook veel meer
schoolwas dan voorheen. Alhoewel hiervoor zich vrijwilligers hebben aangemeld (heel fijn!), vinden we het
eigenlijk teveel gevraagd om vrijwilligers zoveel was te laten draaien.

Daarom willen we het met ingang van het nieuwe schooljaar 2022-2023 als volgt doen:
● Een vaste ouder die wekelijks, twee keer per week, de was draait voor de Schakel;
● Deze vaste ouder krijgt hiervoor een maandelijkse vergoeding ad € 40,00 per maand.

Wie wil dit doen? Graag uw aanmelding bij onze administratie: administratie@schakelvinkeveen.nl.

Dank!

Van het Luizenteam
Afgelopen maandag 20 juni heeft de luizencontrole op school plaatsgevonden. Volgende week volgt een
hercontrole voor de leerlingen van groep 3.

Welkom
Zaterdag 18 juni jl. is Wanja  4 jaar geworden, en sindsdien een echte nieuwe leerling van de Schakel;
welkom!

Volgende week dinsdagmiddag-doorschuifmoment
Volgende week dinsdagmiddag 28 juni is het zogenaamde ‘doorschuif-moment’. Dan gaan alle kinderen naar
hun volgende groep en kennis maken met hun nieuwe meester of juf....
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Afscheid juf Janet
Volgende week vrijdag 1 juli 2022 is juf Janet voor het laatst op school. Haar stageperiode (afstudeerstage
opleiding Onderwijsassistent) zit erop. Met haar diploma op zak, gaat zij nu als onderwijsassistent aan de slag
op een school in Gouda.

Hartelijk dank Janet voor al je inzet op de Schakel gedurende de achterliggende periode!

Nieuwe leerkracht: juf Anneleen
Afgelopen maandag is een nieuwe leerkracht voor de Schakel benoemd: Anneleen van Doorn. Met ingang
van het nieuwe schooljaar gaat juf Anneleen bij de Schakel aan de slag. Dit in groep 3 (samen met juf Anja)
op de maandag en de donderdag.

Welkom juf Anneleen! In de laatste Nieuwsbrief van dit schooljaar stelt juf Anneleen zich aan u voor!

Nieuwe leerkracht: meester Vincent
Afgelopen woensdag is een nieuwe leerkracht voor de Schakel benoemd: Vincent Tromp. Met ingang van het
nieuwe schooljaar gaat meester Vincent als leerkracht-in-opleiding bij de Schakel aan de slag. Dit in
verschillende groepen.

Welkom meester Vincent! Ook hij stelt zich in de laatste Nieuwsbrief aan ons voor....

Vervanging Kevin vanaf opname tot de zomervakantie:
In verband met de knie-operatie van meester Kevin is de vervanging voor groep 5-6 tot de zomervakantie als
volgt geregeld:

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 afgerond
Afgelopen woensdag is de laatste gastles geweest van Brassband Concordia in de school, onder leiding van
dirigent Thomas Eveleens. We hebben echt veel muzikale talentjes in de school. Volgend schooljaar hopen
we het te herhalen!

Volgende week dinsdag 28 juni: Zomerconcert Zuiderhof
Volgende week dinsdagavond 28 juni is het geplande Zomerconcert van Brassband Concordia, samen met
het blazersklasje van de Schakel.

Locatie: het terras van de Zuiderhof.

Aanvang: 19.30 uur (tot ongeveer 20.30 uur).

Dit alles onder leiding van dirigent Thomas Eveleens.



Gezellige zomerse nummers worden uitgevoerd door Brassband Concordia, maar ook door het blazersklasje
van de Schakel. De leerlingen hebben er flink op geoefend!

Iedereen is van harte welkom! Ook de opa’s en oma’s.....

Tot dinsdag!

Vergadering Werkgroep Kleedjesmarkt
Volgende week maandagavond 27 juni vergadert de werkgroep Kleedjesmarkt.

Algemene Ledenvergadering woensdag 29 juni 2022
Volgende week woensdagavond 29 juni 2022 is er de Algemene Ledenvergadering van onze
schoolvereniging. De leden hebben de uitnodiging reeds ontvangen..

Vrijdag 1 juli: sportdag de Schakel
Op 1 juli zal de sportdag voor de Schakel georganiseerd worden. Tijdens deze sportieve dag, dat plaatsvindt
op terrein van Hertha en De Vinken, zullen de klassen clinics volgen. De clinics worden voornamelijk verzorgd
door sportverenigingen uit de buurt. Zo willen we de kinderen een sportieve dag aanbieden en ze kennis laten
maken met verschillende sporten in de omgeving.

We gaan er een sportieve dag van maken!

Afscheid groep 8
Groep 8 is druk bezig met het voorbereiden van de musical. Op dinsdag 5 en woensdag 6 juli zullen zij gaan
optreden. Op dinsdag 5 juli om 10.15 uur treedt groep 8 op voor alle belangstellenden. Iedereen is welkom!
Dus vindt u het leuk om hierbij aanwezig te zijn? Kom gerust langs en geniet mee van de musical!

Groepsverdeling met leerkrachten/onderwijsassistenten in het nieuwe schooljaar 2022-2023

Groep Leerkrachten en onderwijsassistenten
1 Maandag: juf Marlieke (en een onderwijsassistent vanaf de kerstvakantie)

Dinsdag: juf Marlieke (en een onderwijsassistent vanaf de kerstvakantie)
Woensdag: juf Wilma (en een onderwijsassistent vanaf de kerstvakantie)
Donderdag: juf Wilma (en een onderwijsassistent vanaf de kerstvakantie)

2 Maandag: juf Lianne en juf Sandy (onderwijsassistent)
Dinsdag: juf Lianne en juf Sandy (onderwijsassistent)
Woensdag: ene week juf Lianne en andere week juf Mirjam en juf Jasmijn
-(onderwijsassistent)
Donderdag: juf Mirjam en juf Jasmijn (onderwijsassistent)

3 Maandag: juf Anneleen
Dinsdag: juf Anja
Woensdag: juf Anja
Donderdag: juf Anneleen
Vrijdag: juf Anja

4 Maandag: juf Corine
Dinsdag: juf Corine
Woensdag: juf Judith Kroon
Donderdag: juf Judith Kroon
Vrijdag: juf Judith Kroon



5 Maandag: juf Ilse
Dinsdag: juf Ilse
Woensdag: meester Twan
Donderdag: meester Twan
Vrijdag: meester Twan en juf Ilse

6-7 Maandag: juf Willemijn en juf Jasmijn (onderwijsassistent)
Dinsdag: juf Willemijn en juf Jasmijn (onderwijsassistent)
Woensdag: juf Willemijn
Donderdag: juf Karin en meester Mark (onderwijsassistent)
Vrijdag: juf Karin en juf Jasmijn (onderwijsassistent)

8 Maandag: juf Judith de Waal
Dinsdag: meester Kevin
Woensdag: juf Karin
Donderdag: meester Kevin
Vrijdag: meester Kevin

Vakleerkracht gymonderwijs: meester Joppe en stagiair-meester Rens
IB-er: vacature
RT-er: juf Adinda
Plusklas: juf Willemijn

Verder (omdat de Schakel aspirant-Opleidingsschool is):
● krijgen we een student-PABO (1e jaars), die het hele schooljaar op de maandag en de dinsdag bij ons

werkzaam is;
● krijgen we 3 studenten-PABO (1e jaars), die 4 perioden van 3 weken stage lopen in verschillende

groepen op onze school;
● krijgen we een 2 studenten-Onderwijsassistent.

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)



Flyer Zomerconcert

Tenslotte
Een hartelijk gegroet vanuit de Pijlstaartlaan!

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


