
Schakel jij ook mee op vrijdag 30 september?
Op vrijdag 30 september staat er een groots evenement op het programma waar we jullie graag voor
uitnodigen. Niet alleen de kinderen zijn welkom, maar neem gerust ook een opa en oma, vriend en vriendin
mee.
Het eerste deel, dat in het teken staat van de opening van ons nieuwe lokaal, van het evenement speelt zich
af tussen 13:00 en 14:45 uur, ook voor de kleuters en u bent welkom vanaf 14:15 uur.
Om 17:00 tot 20:00 uur ontvangen we jullie graag weer voor het tweede deel, waar we zoveel mogelijk geld
wensen op te halen voor de bouw van ons nieuwe schoolplein.
Meer informatie volgt snel, maar houd 30 september alvast vrij in uw agenda want we rekenen op een
gezellige middag en avond!

Boekenbak
Nog mooie (kinder)boeken op de plank staan die niet meer gelezen worden?
Dan ontvangen wij deze graag, want wij willen die dan graag verkopen op ons ‘Schakel mee’ evenement!
We hebben tijdens dit evenement meerdere manieren om geld op te halen, waar deze er 1 van is.
Wellicht is de vakantieperiode een mooie tijd om op te ruimen en dan niet weg te gooien, maar te bewaren en
bij ons in te leveren. Dit kunt u doen in de boekenbak op het podium in de school.
Kunt u erop letten dat de boeken die u inlevert niet te erg beschadigd zijn?

Hoe staat het ervoor met ons nieuwe schoolplein?

Het afgelopen schooljaar is de werkgroep druk bezig geweest met het
uitzoeken van allerlei zaken rondom de eisen voor een groenblauw
schoolplein en wat dit betekent voor het plein van de Schakel. Daarnaast
hebben we acties gehouden om geld bij elkaar te sparen denk aan de
challenge schommelhangen en de statiegeld flessenactie. Met deze actie
hebben we inmiddels €228.25 bij elkaar gespaard. Helaas zijn alle
toestellen en de materialen erg duur, dus ook na de vakantie gaan we nog
door met acties en het aanvragen van de subsidie voor het groenblauwe
schoolplein. Gelukkig past Maria- Elena, de moeder van Leonardo uit gr 3,

steeds het ontwerp aan na alle onderzoeken die er gedaan worden en de regels die overal voor gelden. Wat
kan ze dit super goed! Nog even geduld naar dit mooie ontwerp, want na de vakantie hoort u hier meer over!

Juf Sandy geslaagd
Juf Sandy is geslaagd voor de opleiding Onderwijsassistent. En daarmee is zij een gecertificeerd
onderwijsassistent in de Schakel. Sandy: proficiat!

Juf Nina geslaagd
Juf Nina is deze week geslaagd voor de opleiding Onderwijsassistent. Wat een prestatie; van harte
gefeliciteerd!



Juf Janet geslaagd
Juf Janet is deze week geslaagd voor de opleiding Onderwijsassistent. Wat een prestatie; van harte
gefeliciteerd!

Afscheid juf Nina
Aan het einde van dit schooljaar gaat juf Nina ons verlaten. Dit schooljaar, maar ook het schooljaar daarvoor,
heeft zij bij ons stage gelopen als onderwijsassistent. Nu, met haar diploma op zak, gaat zij aan de slag in de
Kinderopvang en de BSO. Ongetwijfeld zal men daar heel blij met haar zijn....Nina: dank voor je inzet op de
Schakel!

Terugblik Algemene Ledenvergadering
Afgelopen woensdagavond was het de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze schoolvereniging.
Een avond, waarin bestuur, directie en Commissie van Toezicht verantwoording afleggen aan de leden over
het jaar 2021. We zien terug op een goede avond.

Echter, omdat er geen besluit-quorum aanwezig was, is een tweede vergadering nodig om de gewijzigde
statuten vast te stellen en decharge te geven voor goedkeuring van de Jaarrekening 2021. Daarvoor is een
extra Algemene Ledenvergadering gepland op woensdag 13 juli a.s.

Musical groep 8



Trouwen juf Rianne

Trouwen meester Twan

Toppertjes: alle leerlingen voor praktisch verkeersexamen geslaagd



Maandag 27 juni was een spannende dag voor groep 7 en 8. Goed voorbereid en wel een beetje zenuwachtig
begonnen de leerlingen aan de examenroute. En…………………alle toppers van groep 7 en 8 zijn geslaagd.
Vanaf deze plek ook nog dank aan de ouders die meegeholpen hebben!

Afscheid van juf Hanneke en juf Angelina
Donderdag 7 juli is de laatste werkdag van juf Hanneke op de Schakel. We maken er die middag een feestje
van. Natuurlijk niet omdat we blij zijn dat ze weggaat, maar wel omdat we haar heel veel plezier en succes
wensen met haar nieuwe baan. Alle ouders die juf Hanneke ook gedag willen zeggen zijn van harte welkom
op die middag vanaf 14.30 uur op het plein.

Volgende week nemen we ook afscheid van juf Angelina. Met de kinderen doen we dat op woensdag 6 juli.
Wilt u als ouder juf Angelina gedag zeggen en bedanken dan kan dat op dinsdag 5 juli. U mag tijdens de
schooldag gewoon even binnenlopen.

Schoolwas
Naar aanleiding van het oproepje vorige week, om tegen betaling de Schakel-schoolwas te verzorgen, hebben
verschillenden gereageerd. Dank daarvoor! We gaan nu loten......

Van het Luizenteam
Afgelopen maandag 27 juni heeft de luizencontrole op school plaatsgevonden. Volgende week volgt een
hercontrole voor de leerlingen van groep 3.

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 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....

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 1 week tot de zomervakantie....

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


