
Nieuwsbrief vrijdag 16 september 2022

NIEUWS!

Volgende week dinsdag Inloopmoment
Volgende week dinsdagmiddag 20 september is het eerste inloopmoment van dit schooljaar
2022-2023. Dit na schooltijd, van 14.30-15.00 uur. Voor alle groepen. Maak er gebruik van; welkom!

Spontane ouder
Wat hebben we aardige en behulpzame Schakel-ouders.....afgelopen maandagmorgen kwam er
spontaan een ouder om onze keuken een ‘grote beurt te geven’. Wat fijn, dank!!

Ouder Medewerking Formulier
Dank aan iedereen die het formulier heeft ingevuld. Dank voor al uw betrokkenheid. Helaas zal niet
iedereen worden opgeroepen voor alle events, ook al heeft u zich aangemeld (schoolreisjes zijn toch
altijd meer in trek dan schoonmaakklussen:). Graag uw begrip hiervoor.

Schakel-Tuindag
In overleg met degenen die zich hebben aangemeld, plannen we volgende week een datum voor de
tuindag.

Schoolfotograaf briefjes
Deze week heeft/hebben uw kind(eren) het briefje meegekregen over de schoolfotograaf. Hierop
staan de instructies hoe te bestellen en te bekijken.

Schoolfruit volgende week
Ook volgende week is er weer schoolfruit voor de leerlingen!

LEERLINGENRAAD

Verkiezing nieuwe vertegenwoordigers vanuit groep 3 voor Leerlingenraad
Volgende week maandag 19 september zijn er verkiezingen voor groep 3 voor de Leerlingenraad.
Immers, vanuit de nieuwe groep 3 worden 2 vertegenwoordigers gevraagd voor de Leerlingenraad.

Vergadering Leerlingenraad
Volgende week maandag 19 september komt de Leerlingenraad (voor het eerst in dit schooljaar
2022-2023) in vergadering bijeen!



SCHAKEL-MEE

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?

GEZOCHT voor ons evenement SCHAKEL MEE

Vindt u het leuk om de kinderen een activiteit en/of workshop aan te
bieden? Dan zoeken wij u!

Wij zijn op zoek naar ouders/ verzorgers die een workshop en/ of activiteit
willen aanbieden op onze school na schooltijd aan een groepje kinderen.
Te denken aan een knutselworkshop, een workshop in het teken van een
bepaalde sport, samen leren een band te plakken etc. De prijs die u vraagt
voor deze workshop betalen de kinderen tijdens het evenement, waar zij
zich tevens inschrijven voor uw workshop. De opbrengst hiervan gaat naar
het nieuwe schoolplein. Doet u mee?

Zo ja, dan kunt een mail sturen naar secretaris.or@schakelvinkeveen.nl Daarin vragen wij u te
vermelden: wat u gaat doen, wanneer het is, de prijs die u vraagt per kind, hoeveel kinderen kunnen
deelnemen en tot slot de tijd.

Oh ja, houdt u 30 september meester Marius-Jan goed in de gaten. Bekijk hem gerust van alle kanten
😉 Dan zal u vanzelf zien waarom!

PLUS-KLAS

Plusklas
Vandaag is de plusklas weer van start gegaan voor leerlingen vanaf groep 4. Iedere vrijdagmorgen
komen we bij elkaar om te werken aan uitdagende opdrachten. Ook bespreken we werk wat
vervolgens in de klas kunnen doen. Vandaag konden we elkaar beter leren kennen. We hebben
besproken wat we van de plusklas verwachten en wat er op het programma staat. Groep 6, 7 en 8
heeft daarnaast ook een PrinsjesdagBingo gespeeld, zodat ze volgende week goed op de hoogte zijn.
Volgende week gaan we onderzoek doen: groep 4 en 5 naar water op aarde en groep 6, 7 en 8 gaat
onderzoeken wat de beste keukenrol is. We zijn benieuwd en hebben er veel zin in!

SCHOOLORKEST

mailto:secretaris.or@schakelvinkeveen.nl


Start schoolorkest
Na de herfstvakantie gaan we starten met het schoolorkest van de Schakel. We hebben inmiddels
verschillende subsidies ontvangen, zodat we het zonder kosten voor ouders/verzorgers kunnen
aanbieden. De bedoeling is dat we iedere donderdagmiddag in alle groepen muziekles gaan geven
(van 14.00-14.30 uur), vanuit de nieuwe muziekmethode 123Zing.

Daarnaast gaan we op donderdagmiddag van 14.00-14.45 uur, voor de kinderen die dat willen en
mogen, het schoolorkest laten plaatsvinden, onder leiding van dirigent Dick Hesselink. Voor dit
schoolorkest zoeken we maximaal 25 enthousiaste leerlingen, waarbij we een mix zoeken van gitaar,
blaas, slagwerk, piano/orgel en zang.

De bedoeling is dat dit schoolorkest 2 keer per jaar gaat optreden voor de bewoners van de Zuiderhof,
samen met Harmonie Concordia te Vinkeveen.

Aan de deelname van de leerlingen aan het schoolorkest zijn voor u als ouders/verzorgers geen
kosten verbonden.

Aanstaande maandag maken we, samen met onze Leerlingenraad, een start om het schoolorkest te
vormen en te vullen.

NIEUWS JUFFEN & MEESTERS

Start juf Nienke
Met ingang van donderdag 22 september aanstaande start juf Nienke van Ettekoven bij ons als school
als stage-juf. Zij komt daarvoor iedere donderdag en vrijdag op school. Dit in groep 4. Welkom juf
Nienke!

Start meester Rens
Even voorstellen:

Mijn naam is Rens Duikersloot, ik ben 22 jaar oud en woon in Vinkeveen. Dit gehele jaar zal ik bij
Meester Joppe stage komen lopen en de laatste fijne kneepjes van het vak leren. Het betreft namelijk
mijn eindstage en als ik deze dus heb afgerond heb ik mijn HBO-diploma en mag ik zelfstandig voor
de klas staan!  Zelf doe ik als sport aan fitness, kitesurfen, padel en wakeboarden in de zomer. Ook
heb ik bijna mijn Personal Training certificaat, dit wil ik gaan combineren met het lesgeven. Er zijn
inmiddels al een paar lessen gegeven door mij, hierdoor heb ik de leerlingen al een beetje leren
kennen en het klikt goed! Ik ben gemotiveerd om dit jaar nog veel te leren van Joppe en heb er veel
zin in!



UITJES

Donderdag gr 4 herfstexcursie
We gaan onder leiding van een gids van het NME-centrum in het Zwanenpark op zoek naar tekenen
van de herfst. Wilt u op die donderdag uw zoon/dochter kleding aantrekken die tegen een stootje kan
en evt. ook laarzen wanneer het vochtig is buiten. Het belooft een leuke en leerzame middag te
worden!

Donderdag gr 8 bezoek project rampzalig
Volgende week donderdagmiddag bezoekt groep 8, in de RK kerk te Vinkeveen, het project
Rampzalig.

Tenslotte
Een hartelijk gegroet vanuit de Pijlstaartlaan!

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


