
Nieuwsbrief vrijdag 9 september 2022

NIEUWS!

Extra vrije dag ingelast
De dag voor de kerstvakantie is dit jaar ook een vrije dag op de Schakel - vrijdag 23 december is er
GEEN les en begint de kerstvakantie voor de kinderen, zij hoeven die dag niet naar school!
(andere extra dagen zijn de vrijdag voor de herfstvakantie 21 oktober 2022 - en de vrijdag voor de
voorjaarsvakantie 24 februari 2023).

Omgekeerde oudergesprekken
Gisteren, donderdag, heeft de eerste avond van de omgekeerde oudergesprekken plaatsgevonden.
Aanstaande maandag 12 september de tweede avond....Belangrijk om hier gebruik van te maken...

Werkgroep Kindgericht Onderwijs
Volgende week woensdag 14 september 2022 vergadert de werkgroep Kindgericht Onderwijs van
onze school.

Wekelijks pianoles
Met ingang van deze week is er wekelijks pianoles op de school op maandagmiddag en -avond,
dinsdagmiddag en -avond en woensdagmiddag en -avond. De pianolessen worden gegeven door
Marleen van der Laaken, voor de meesten in Vinkeveen bekend. Wilt u ook pianoles nemen? Neem
contact op met Marleen....

Nieuwe schoolgids 2022-2023
De nieuwe schoolgids voor het schooljaar 2022-2023 is gereed en staat vanaf vorige week vrijdag 26
augustus 2022 op de site. Lees de schoolgids maar goed door; geeft belangrijke informatie. Wilt u
desondanks toch liever een fysiek exemplaar: deze liggen gereed bij de administratie.
https://drive.google.com/file/d/18Ree5mXdMOeukyCvmUuOm2oFW0tQU6aW/view?usp=sharing

Ouder-Hulp-Lijst - laatste week om te vullen graag doen!
Ook dit jaar hebben wij u hulp weer hard nodig om onze schoolactiviteiten draaiende te houden.
Hieronder vindt u de link waarmee u zich kunt inschrijven, voor bepaalde activiteiten. Wij zullen u
contacteren wanneer wij van uw hulp gebruik willen maken.
https://docs.google.com/forms/d/1tVt7c3LBcrmwe1UVnAYl1bZvQw6Ln8iQA8n_U5O9c_Q/edit?usp=s
haring

Ventilatie-advies
Afgelopen maandag was de hele dag een adviseur op school, om te meten of en in hoeverre de
Schakel aan de vereiste ventilatie-normen voldoet. Met zijn aanbevelingen gaan we nog aan de slag,
maar de conclusie was dat de school voor zowel het personeel als de leerlingen aan de
ventilatie-criteria voldoet. Fijn!

Schakel-Tuindag
Eén van de plannen voor de herinrichting van het Schakel-plein, is de herinrichting van de tuin aan de
zijkant van de school en aan de achterzijde van de school. De bedoeling is om de tuin (is best een
groot gedeelte) weer netjes te maken, en een gedeelte in te richten als moestuin. De bedoeling is dat
de leerlingen hier ook natuur-educatieve activiteiten kunnen doen. De bedoeling is om in september of
oktober een tuindag te plannen, op een zaterdag.

https://drive.google.com/file/d/18Ree5mXdMOeukyCvmUuOm2oFW0tQU6aW/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1tVt7c3LBcrmwe1UVnAYl1bZvQw6Ln8iQA8n_U5O9c_Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1tVt7c3LBcrmwe1UVnAYl1bZvQw6Ln8iQA8n_U5O9c_Q/edit?usp=sharing


U begrijpt het: hiervoor hebben we vrijwilligers nodig. Graag uw medewerking gevraagd. U kunt u
opgeven door uw naam op te geven in de Ouder-Hulp-Lijst (zie hierboven). Na ontvangst van alle
namen, gaan wij in overleg met u een datum prikken. Dank alvast!

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

Sponsorkinderen
Op de Schakel willen we ook graag uitdelen aan kinderen die het minder goed hebben. Daarom
sponsoren we via Woord en Daad Chrislande uit Haïti en Juan uit Colombia. Elke maandag is er
gelegenheid om geld mee te nemen naar school. We sparen met elkaar om deze kinderen iets extra’s
te kunnen geven. Van elke 15 euro wordt er een item voor het kind zelf gekocht. Als we 25 euro
sparen, dan kopen ze iets voor het kind en zijn familie en bij elke 40 euro kan het kind zijn verjaardag
vieren op school en wordt er iets gekocht voor de klas.

Op de gang staat deze meter en kunnen we zien hoeveel we sparen. Hoe fijn zou het zijn als we de
vaas helemaal vol krijgen!

Spaart u en spaar jij mee?
Namens Chrislande en Juan heel erg bedankt!



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!

De typetuin

Onze leerlingen maken nu, maar zeker ook straks op de middelbare school steeds vaker gebruik van
de computer. Leren typen met tien vingers zonder naar het toetsenbord te kijken vinden wij een
belangrijke vaardigheid om aan te leren. Om die reden bieden wij onze leerlingen de mogelijkheid aan
na schooltijd een typecursus van de Typetuin te volgen.

Cursus: blind leren typen met tien vingers inclusief examen. Voor wie: leerlingen groep 6 t/m 8. Start
cursus: woensdag 2 november 2022 14:30 uur. Locatie: PCB de Schakel, Pijlstaartlaan 1 3645 GR
VINKEVEEN Prijs: €185,-

Inschrijven: www.typetuin.nl/aanmelden (kies voor de rechter variant, klassikaal)

Meer informatie: https://www.typetuin.nl/typecursus-najaar-2022

mailto:secretaris.or@schakelvinkeveen.nl
http://www.typetuin.nl/aanmelden
https://www.typetuin.nl/typecursus-najaar-2022


www.typetuin.nl of bel op werkdagen tussen 9:00 en 17:00uur naar 013-5220579.

Let op: Er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, wees er dus snel bij want vol=vol!

BELANGRIJK!

Schoolfotograaf briefjes
Deze week krijgt uw kind(eren) het briefje mee van de schoolfotograaf. Hierop staan de instructies hoe
te bestellen en te bekijken.

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

Wie? Acties Toelichting
OR
MR Volgende week maandag 12

september 2022 vergadert de
MR (20.00 uur)

Bestuur Woensdag 28 september 2022
vergadert het bestuur (20.00
uur)

Werkgroep Schoolplein

WELKOM

1. Aan Nolan. Hij is onlangs in Vinkeveen komen wonen, en is nu een nieuwe leerling van groep
2. Fijn dat je er bent!

MEELEVEN

Familie Rijnders
We leven mee met Jayden Rijnders en zijn familie. Het leek een stuk beter te gaan met Jayden....hij
mocht zelfs weer op maandag en donderdagmorgen naar school komen om les te ontvangen van juf
Adinda. Echter, afgelopen woensdag moest hij toch weer worden opgenomen. Wat een
teleurstelling..... We wensen Jayden en zijn ouders en zusje veel sterkte toe, en zijn in gebed bij hen.

NIEUWS JUFFEN & MEESTERS

Start juf Nienke
Met ingang van volgende week 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! In de volgende Nieuwsbrief zal zij zich aan ons voorstellen.

UITJES!

Schaken

http://www.typetuin.nl/


Wij- leden van schaakvereniging Denk en Zet- zouden het fijn vinden als u dit onder de aandacht van
de kinderen/ouders , wilt brengen. Met ingang van 20 september beginnen wij weer een nieuwe
cursus : Schaken voor beginners.De cursus van afgelopen jaar mocht een succes genoemd worden.

Alle 12 deelnemers, waren geslaagd voor het examen. Er zijn 2 wijzigingen t.o.v de vorige cursus; wij
handhaven nu de minimum leeftijd van 8 jr en de lessen worden om de week geven.

Dit laatste op verzoek van de ouders ; er zijn al veel ballen in de lucht te houden en dit geeft de
kinderen ook iets meer tijd voor het meegekregen “huiswerk”. Het aantal lessen betreft 12. Locatie :
Sociaal cultureel centrum de Boei. Tijdstip : dinsdagavond, aanvang 18.45 uur tot 19.40 uur. Kosten :
€ 60,-- ( inclusief lesmateriaal)

Maximum aantal deelnemers is 12 en helaas vol is vol.

Aanmelden via email; denzjeugd@gmail.com

Eventuele tel.informatie via 06-12185845 (Henk Kroon)

Hockey HVM

School Korfbal
Zoals elk jaar organiseert korfbalvereniging De Vinken een schoolkorfbaltoernooi. Dit jaar kan dat
weer als vanouds in september! Graag delen wij onderstaand alle relevante informatie.
Schoolkorfbaltoernooi voor groep 4 t/m 8

● Datum: woensdagmiddag 28 september a.s.
● Locatie: Sportpark De Molmhoek in Vinkeveen
● Tijd : ± 13.30 tot 16.00 uur

Kinderen kunnen zich daarna online aanmelden t/m 14 september a.s. Bijgesloten treft u alvast een
digitale versie van de uitnodiging aan.. In de week voorafgaand aan het toernooi ontvangen alle
deelnemers per e-mail een programmaboekje van ons. Voor het toernooi vragen wij u om de kinderen
te voorzien van een shirt/tenue van de school.



https://drive.google.com/file/d/1dYo1WsVHWvswF8YAw9As7m9vJZtH6ZNA/view?usp=sharing

Thema-ochtend voor groep 1 t/m 3
● Datum: zaterdagochtend 1 oktober a.s.
● Locatie: Sportpark De Molmhoek in Vinkeveen
● Tijd : 10.00 tot 11.00 uur

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij:
Annick Stokhof: jeugdzaken@de-vinken.nl / Brenda van Dasler: schoolkorfbal@de-vinken.nl

Tenslotte
Een hartelijk gegroet vanuit de Pijlstaartlaan!

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

https://drive.google.com/file/d/1dYo1WsVHWvswF8YAw9As7m9vJZtH6ZNA/view?usp=sharing
mailto:jeugdzaken@de-vinken.nl

