
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 is het nu met Jayden?
Voor Jayden Rijnders en zijn ouders is dit schooljaar heel anders verlopen dan verwacht. Wat hebben zij veel
moeten meemaken. Zij hebben een bijzonder heftige ne moeilijke tijd achter de rug.

Gelukkig lijkt de stamceltransplantatie goed aan te slaan. Jayden heeft de afgelopen week toch weer koorts
gekregen en moest daarom nog wat langer in het ziekenhuis blijven. Maar zoals het er nu naar uit ziet komt hij
komend weekend naar huis.

Wij wensen hem en zijn ouders, Angelique en Rens en zijn zusje Jess-Lynn ( 1 b) heel veel sterkte en we
bidden voor het volledige herstel van Jayden.
Een kaartje blijft leuk:
Jayden Rijnders
Kievitslaan 18
3645 KL Vinkeveen

Afgelopen woensdag: afscheid van groep 8
Groep 8 heeft afgelopen week afscheid genomen van onze school. Het was een mooi afscheid met
musicalvoorstellingen en het uitje op woensdag. Woensdagavond was het officiële moment van afscheid
nemen.



We begonnen met een gezellige maaltijd, daarna traden de leerlingen op met hun eindmusical ‘Het goud van
het eiland Albatros’. Ze hebben het geweldig gedaan! We namen ook nog persoonlijk afscheid van alle
leerlingen met leuke foto’s van hun basisschooltijd. Lieve groep 8-ers: het ga jullie allemaal goed!

De typetuin
Leren typen onder begeleiding !
Dit najaar verzorgt de Typetuin weer een klassikale typecursus bij de de Schakel. Kinderen die blind kunnen
typen, behalen bewezen betere resultaten. Ze typen sneller en foutloos en kunnen zich hierdoor beter
concentreren. Het beste en snelste resultaat wordt gehaald, wanneer jouw kind onder begeleiding van een
Typecoach leert typen. Wil je jouw zoon/dochter aanmelden, dat kan via
https://www.typetuin.nl/aanmelden/start
Aantal lessen: 8 x 1 uur
Start: woensdag 5 oktober
Lestijd: 14.30-15.30 uur
Prijs : Euro 160 (Vroegboekkorting tot 15 september, normaal 185 euro)
Vergeet niet in te schrijven voor 1 augustus!
Op woensdag 2 november 2022 om 14:30uur gaat er op onze school de typecursus van de Typetuin van start.
Onlangs ontving u hier meer informatie over. Er zijn op dit moment nog 18 plaatsen vrij. Inschrijven kan via
www.typetuin.nl/aanmelden. (kies voor de rechter variant, klassikaal). Indien u uw kind inschrijft voor 1
augustus 2022 ontvangt u €25,- korting op het cursusgeld. U betaalt dan €160,- ipv €185,-. Voor meer
informatie: www.typetuin.nl of bel naar 013-5220579. Wees er op tijd bij, want vol=vol.

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=9f37391623&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1737269926646141567&t
h=181c05cb38b6527f&view=att&disp=safe&realattid=181c05c71f05ac7f94c1

Afscheid juf Angelina
Na 3 jaar op de Schakel werkzaam te zijn geweest, gaat juf Angelina van der Lek met ingang van het nieuwe
schooljaar volledig werken bij het andere bestuur waar zij al werkzaam is. Angelina: hartelijk dank voor alles
wat je voor de Schakel hebt betekend!

https://www.typetuin.nl/aanmelden/start
http://www.typetuin.nl/aanmelden
http://www.typetuin.nl/
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=9f37391623&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1737269926646141567&th=181c05cb38b6527f&view=att&disp=safe&realattid=181c05c71f05ac7f94c1
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=9f37391623&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1737269926646141567&th=181c05cb38b6527f&view=att&disp=safe&realattid=181c05c71f05ac7f94c1


Afgelopen woensdag hebben we haar het volgende lied toegezongen:

(melodie; Hallo allemaal, Wat fijn dat je er bent)

Hallo juf Angelina
wat fijn dat u er bent!
U bent nu voor het laatst hier,
dat is ons al bekend.
Wij gaan u missen,
want u gaat straks bij ons weg.
Een dikke kus,
van ons nu dus!

Hallo lieve juf
we zwaaien je nu uit
wij gaan je niet vergeten
dat zingen we nu luid.
Een nieuwe werkplek
dat wordt vast een succes!
Veel geluk,
van ons nu dus!





Afscheid juf Hanneke
Maar liefst 18 jaar is juf Hanneke Bulk op de Schakel werkzaam geweest. Ze was/is enorm betrokken op de
school en de ouders. Hanneke heeft heel wat verschillende groepen les gegeven in die jaren maar
voornamelijk groep 3 en 4. Menig Vinkeveens kind heeft van haar leren lezen en zij zullen haar ongetwijfeld
herinneren als een hele lieve, geduldige juf.

Nu gaat ze naar de Immanuëlschool in Oudewater. Hartelijk dank Hanneke voor alles wat je voor de Schakel
hebt betekent; dat hebben we zeer gewaardeerd!
Je collega’s en de leerlingen zullen je zeker gaan missen!

Donderdagmiddag hebben de leerlingen op het plein afscheid genomen van juf Hanneke en juf Rianne met
het onderstaande lied. Daarna kon elk kind even de juffen op zijn/haar manier gedag zeggen..

Afscheid juf Rianne
Na 2 jaar op Schakel werkzaam te zijn geweest, gaat Rianne op 3 augustus aanstaande trouwen met haar
Matthijs, en verhuizen naar ‘t Harde (bij Zwolle). Vorige week heeft zij een nieuwe baan gekregen in de zorg.
Hartelijk dank Rianne voor je inzet voor de Schakel! Het ga je goed! En: een fijne trouwdag toegewenst op 3
augustus a.s.!



Afgelopen donderdag hebben we Hanneke en Rianne het volgende lied toegezongen:

(melodie; Hallo allemaal, Wat fijn dat je er bent)

Hallo juf Rianne
wat fijn dat u er bent!
U bent nu voor het laatst hier,
dat is ons al bekend.
Wij gaan u missen,
want u gaat straks bij ons weg.
Een dikke kus,
van ons nu dus!

Hallo juf Hanneke
wat fijn dat u er bent!
U bent nu voor het laatst hier,
dat is ons al bekend.
Wij gaan u missen,
want u gaat straks bij ons weg.
Een dikke kus,
van ons nu dus!

Hallo lieve juffen
we zwaaien jullie uit
wij gaan je niet vergeten
dat zingen we nu luid.
Een nieuwe werkplek
dat wordt vast een succes!
Veel geluk,
van ons nu dus!

Afscheid stagiaires juf Nina en juf Tessa
De stage-periode van Nina en Tessa zit erop. 2 schooljaren zijn zij als student-onderwijsassistent op de
Schakel werkzaam geweest. Tessa gaat weer verder met haar studie, en Nina gaat nu aan de slag als
onderwijsassistent bij de Kinderopvang. Dank Nina en Tessa!

Even voorstellen: meester Vincent
Hé hallo! Vanaf volgend schooljaar ga je mij tegenkomen in de wandelgangen. Mijn naam is Vincent ik ben 33
jaar oud en ben getrouwd met Margreet. We hebben drie kinderen, Elim van vijf, Sarah van drie en Levi die
net twee maanden oud is. Ik ben woonachtig in Nijkerk. Naast meester ben ik ook als Learning Developer
actief. Om het verhaal compleet te maken ga ik in augustus beginnen met de PABO. Ik ga dus niet voltijd voor
de Schakel aan de slag. En juist de combinatie is iets waar ik naar uitkijk. Tot na de zomer!



Even voorstellen: juf Corine
Mijn naam is Corine Leeflang. Ik ben 54 jaar oud, woonachtig in Vinkeveen, getrouwd met Wim en moeder
van 4 kinderen in de leeftijd van 16 tot 23 jaar. Helemaal onbekend ben ik nu ook weer niet. Onze vier
kinderen hebben op de Schakel gezeten en waarschijnlijk heeft u mij wel eens door het dorp zien lopen met
onze herdershond.

In 2019 ben ik gestart met de opleiding Leerkracht basisonderwijs aan de Hogeschool Driestar-educatief in
Gouda. Op dit moment sta ik als leerkracht voor groep 3 in Amsterdam. Aankomend schoolseizoen zal ik op
maandag en dinsdag werkzaam zijn op de Schakel en voor groep 4 staan. In mijn vrije tijd lees ik graag, en
zomers vind ik het heerlijk om op mijn motor te toeren of heerlijk tot rust te komen op de Vinkeveense
Plassen. Ik zie er naar uit om op de Schakel les te gaan geven.

Even voorstellen: juf Jasmijn
Ik ben Jasmijn van Kreuningen, 20 jaar en kom uit Vinkeveen. Misschien kent u mij al. Vorig jaar heb ik
namelijk al een aantal weken stage gelopen op de Schakel in groep 3, 4 en 5. Na de zomervakantie hoop ik
aan de slag te gaan als onderwijsassistent bij groep 2 en 6/7, waar ik erg veel zin in heb! Vanaf januari start ik
met de opleiding ad-pep (associate degree - pedagogisch educatief professional) in Gouda, waarvoor ik één
dag in de week zelf naar school ga.



Even voorstellen: juf Anneleen
Ha allemaal, Ik ben Anneleen van Doorn en kom uit Langbroek.  Vanaf aankomend schooljaar ben ik een van
de juffen van groep 3 van de Schakel! Hiervoor werkte ik als onderwijskundige in Nicaragua, een land in
Centraal Amerika. Ik heb daar een methode ontwikkeld voor het geven van Bijbelonderwijs en het aanleren
van sociale vaardigheden. Daarvoor heb ik twee jaar op een basisschool gewerkt, o.a. in groep 3. Nu ik weer
in Nederland woon val ik in op School met de Bijbel in Langbroek. Zo kwam ik via Marius-Jan in contact met
de Schakel. Ik zie er naar uit om juf te zijn van groep 3, om samen de wereld zoveel groter te zien worden als
je leert lezen! Tot ziens op de Schakel!

Trouwen meester Twan
13 juli is de grote dag voor meester Twan en Thirza. Zij gaan dan trouwen. Een aantal collega’s en een groep
leerlingen uit groep 4 hopen hierbij aanwezig te zijn.
Wij wensen meester Twan en Thirza een hele mooie dag en heel veel geluk samen!



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......

Hoe gaat het met meester Kevin
De operatie aan de knie is geslaagd. Ze hebben alles kunnen ‘herstellen’ wat kapot was. De eerste week was
het even afzien i.v.m. de operatiepijn. Inmiddels gaat het wat beter en kan ik weer met 2 krukken lopen. Dit zal
ik nog ongeveer 4 tot 5 weken moeten doen. Het revalidatietraject duurt nog lang, maar hopelijk kan ik snel
weer lopen :) Geniet allemaal van de welverdiende vakantie, en tot snel.

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.

Nieuws vanuit BSO Mirakel
De afgelopen weken hebben de kinderen vol bewondering gekeken naar het prachtige decor wat gemaakt
werd door groep 8. Zo bijzonder had onze groep er nog nooit uit gezien. De één na laatste week hebben wij
op de gang gezeten met onze groep en de laatste week zelfs in het lokaal van groep 8! Dat was echt wel heel
speciaal.

Als de zomervakantie begint, gaan wij op wereldreis met de kinderen van de BSO. Daar hoeven wij niet ver
voor te reizen want dat doen wij gewoon vanuit onze eigen groepsruimte. Elke dag staat er een ander land
centraal en elke week wordt er een ander continent gekozen! Zo leren wij bijvoorbeeld welk spelletje
Egyptische kinderen graag spelen, wat de Peruviaanse lievelingskoekjes zijn van koningin Maxima en hoe wij
zelf Venetiaanse maskers kunnen maken.

Wij kijken nu al uit naar de zomervakantie!



VBW
Deze week hebben jullie de flyer van de VBW gekregen. Volgende week zijn jullie van dinsdag t/m vrijdag van
harte welkom in de tent op het schoolplein. In de tent zingen we, luisteren naar verhalen uit de Bijbel en gaan
iets moois met elkaar maken. Ook zijn er allerlei andere activiteiten. Zie daarvoor ook
www.hervomdvinkeveen.nl. We hopen jullie te ontmoeten! De VBW commissie

En dan.....zomervakantie
En dan is het zomervakantie.....Velen uit Vinkeveen en Waverveen gaan er op uit..... Anderen blijven heerlijk
thuis. Immers, in Vinkeveen is het ook heerlijk recreëren. Wij wensen u allen een fijne zomerperiode toe!

AfscheidsBBQ
Vanmiddag hebben we, traditiegetrouw, de Schakel-BBQ op het plein. Dit voor het bestuur, team, alle
schoolgeledingen en alle vrijwilligers. We zijn dankbaar voor alle hulp die er is voor de Schakel.

We danken onze God voor Zijn bewarende hand in dit schooljaar. Het mocht goed gaan op school, we
mochten weer veel nieuwe leerlingen ontvangen. Maar er waren/zijn ook zorgen, wanneer we denken aan
Jayden Rijnders en aan Eva Mulckhuyse, het zusje van Anna. We bidden om herstel voor Jayden en Eva....

Tenslotte
We verwachten alle leerlingen weer op maandag 22 augustus aanstaande om 8.30 uur!

Een zomerse groet vanuit de Pijlstaartlaan!

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

http://www.hervomdvinkeveen.nl/

