
Nieuwsbrief vrijdag 26 augustus 2022

NIEUWS!

We zijn weer begonnen
Afgelopen maandag is de school, na de zomervakantie, weer begonnen. Het was gelijk weer gezellig
met een goede sfeer in de school. Fijn!

Gezonde start
Tijdens de eerste schooldag was er voor alle leerlingen een gezonde start, wat verzorgd is door onze
ouderraad. Voor alle leerlingen was er fruit beschikbaar. Dank aan de ouderraad!

Algemene Informatiebrief
Afgelopen maandag 22 augustus 2022 heeft u een algemene informatiebrief van onze school
ontvangen. Hierbij bent u ook geïnformeerd over de in september a.s. te houden omgekeerde
oudergesprekken, waarvoor u ook een vragenlijst toegestuurd hebt gekregen. U kunt zich inschrijven
voor deze gesprekken via Social Schools. De inschrijving wordt opengezet op 1 september ‘s avonds.
U krijgt daar een melding van in de app.

Groeps-specifieke Informatiebrief
Afgelopen dinsdag 23 augustus 2022 heeft u, via de leerkrachten van uw kind/kinderen, een
groeps-specifieke informatiebrief ontvangen.

Flessen-actie nieuw schoolplein
Net vóór de zomervakantie ontvingen we nog een bedrag ad € 46,75 voor het nieuwe schoolplein. Ga
door met het brengen van lege flessen. Totale opbrengst bedraagt nu € 553,50. Dank!

Uitleg gescheiden afval-inzameling
Met ingang van deze week zijn we gestart met het gescheiden inzamelen van afval in alle groepen.
Daarvoor heeft iedere groep vier afvalbakken: een groene, een blauwe, een oranje en een zwarte. De
leerlingen gaan in hun eigen klas ‘gescheiden afval inzamelen’.

Gisteren was er een mevrouw van de gemeente De Ronde Venen in alle klassen om hierover
voorlichting te geven.

Nieuw: EHBO-lessen
Op vrijdag 7 oktober 2022 start groep 8 met EHBO lessen, gegeven door EHBO-er Frans. Het zijn
ongeveer 14 lessen die worden afgesloten met een soort ‘examen’.

Schoolfotograaf
Volgende week dinsdag 30 augustus komt de schoolfotograaf. Er is ook gelegenheid voor broertje
en/of zusjes die niet op de Schakel zitten om samen op de foto te gaan, dit om 12.30 uur in de
Schakel. De achtergrondkleur van de fotograaf is dit jaar zwart.

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.



Deel 1: Van 13:00-14:45 uur! > Opening lokaal!
Direct na de lunch hebben we een geweldige opening van ons nieuwe lokaal in petto voor uw kinderen
en voor u! De kleuters zijn overigens ook welkom, mits u als ouder uw  kleuter kunt begeleiden
tijdens de opening. Wij zullen een speciaal deel voor de kleinste vrij maken waardoor ook zij alles
goed kunnen zien. Het gaat namelijk een geweldig spektakel worden!

Deel 2: Van 17:00 tot 20:00 uur > Inzameling voor ons nieuwe schoolplein!
Kraampjes, muziek, food & drinks, spel en plezier! Kortom, we hopen er een onvergetelijk evenement
van te maken met een prachtige opbrengst voor ons nieuwe schoolplein! Veel van onze kinderen,
ouders en leerkrachten zijn druk met de voorbereidingen en laten u graag met trots het resultaat zien
op 30 september! Houdt u 30 september daarom vrij in de agenda?

 
Boekenbak
Nog mooie (kinder)boeken op de plank staan die niet meer gelezen worden?
Dan ontvangen wij deze graag, want wij willen die graag verkopen tijdens ons ‘Schakel mee’
evenement!

We hebben tijdens dit evenement meerdere manieren om geld op te halen, waar deze er 1 van is.
Wellicht heeft u tijdens de vakantieperiode lekker opgeruimd en een aantal mooie exemplaren die u
ter beschikking zou willen stellen. 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?

De typetuin

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=9f37391623&attid=0.1&permmsgid=msg-f:17387260377736
90108&th=1821321e833924fc&view=att&disp=safe&realattid=1821321ab08d3740d331

Via deze link kunt u alle informatie over de start van de cursus vinden die op woensdag 5 oktober
2022 om 14:30 uur begint. De cursus is vooral geschikt voor de leerlingen die volgend schooljaar
(2022-2023) in groep 6, 7 of 8 zitten.

BELANGRIJK!

Van het luizenteam
Afgelopen maandag 22 augustus 2022 heeft de luizencontrole op school plaatsgevonden. Volgende
week maandag 29 augustus 2022 volgt een hercontrole voor de leerlingen van de groepen 1, 2 en 5.

NIEUWS UIT DE O.R./  M.R./ BESTUUR

Wie? Acties Toelichting
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WELKOM

1. Aan Noa. Zij is met haar ouders in Vinkeveen komen wonen en is nu een nieuwe leerling van
groep 7;

2. Aan Elizabeth. Ook zij is een nieuwe inwoner van Vinkeveen, en is gestart in groep 7;
3. Aan Isabel, tweelingzus van Elizabeth. Samen zitten ze nu in groep 7;
4. Aan Arthur, die onlangs naar Vinkeveen is verhuisd. Arthur is een nieuwe leerling van groep 2.

MEELEVEN

Geboren
Afgelopen zondag 21 augustus 2022 werden Dirk en Rianne Mulckhuysse verblijd met de geboorte
van David, en daarmee een zusje voor Anna en voor Eva. Namens de school: van harte gelukgewenst
en Gods’ zegen toegewenst!

Jayden
Zoals u weet hebben Jayden Rijnders en zijn ouders en zusje, de afgelopen 8 maanden een bijzonder
zware tijd gehad. Jayden is zeer ernstig ziek geweest en heeft heel lang in het Prinses Maxima
Centrum gelegen. Gelukkig mag hij nu weer thuis zijn en lijkt de stamceltransplantatie aangeslagen te
zijn. Maar de weg van herstel is ook heftig.

Hieronder een stukje van de ouders:
Zoals jullie vast allemaal weten heeft onze Jayden, 8 juni zijn stamceltransplantatie gehad, door de
chemotherapie en alle medicatie die hij nu nog krijgt is zijn uiterlijk heel erg veranderd. Jayden is een
heel stuk donkerder van huidskleur en heeft wat extra haargroei gekregen.
Jayden heeft veel moeite met zijn veranderde uiterlijk. Onze vraag vanuit het gezin is, probeer hem
alsjeblieft te behandelen als ieder ander kind. Als er vragen zijn over zijn situatie staan wij er als
ouders natuurlijk voor open om ze te beantwoorden,
Maar laat Jayden op school gewoon kind zijn.

NIEUWS JUFFEN & MEESTERS

Start nieuwe personeelsleden
Deze week zijn juf Anneleen, juf Jasmijn, juf Corine en meester Vincent gestart op onze school.
Welkom hoor!

UITJES!

Tenslotte
Een hartelijk gegroet vanuit de Pijlstaartlaan!

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




