
Nieuwsbrief vrijdag 23 september 2022

NIEUWS!

Rooster keukenschoonmaakhulp 2022-2023
Fijn dat het rooster keuken-schoonmaakhulp voor dit schooljaar weer is gevuld; dank voor ieders
medewerking!

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

Week tegen het Pesten-2022
Volgende week is het zover, de Week tegen Pesten. Het is goed om hier als school aandacht aan te
besteden, om even stil te staan bij ons gedrag naar anderen toe. Dit doen we het hele jaar door elke
week, door een les te geven uit onze Kanjer-methode. Maar deze week hebben we er extra aandacht
voor. Dit jaar is het thema: ‘Een grapje, moet toch kunnen!’. Van een grapje houden we allemaal,
gelukkig maar! Maar is dat grapje wat we maken voor iedereen een grapje?

Roosterwijziging groep 5
Woensdag 28 september: juf Petronette (ipv meester Twan).

Leren typen onder begeleiding
Dit voorjaar 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: 8x 1 uur
Start: woensdag 2 november
Lestijd: 14.30-15.30 uur
Prijs : 185 euro

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

https://www.typetuin.nl/aanmelden/start


LEERLINGENRAAD

Verkiezing nieuwe vertegenwoordigers vanuit groep 3 voor Leerlingenraad
Afgelopen maandag hebben de ‘echte’ verkiezingen plaatsgevonden voor 2 nieuwe leerlingen uit
groep 3 voor de Leerlingenraad. Gekozen zijn: Nova en Joey! Wat fijn!

Terugkoppeling vergadering Leerlingenraad
Afgelopen maandag heeft de Leerlingenraad vergaderd. Allereerst hebben we nog eens doorgenomen
wat een Leerlingenraad precies doet.... Daarna kwamen Veronique en Anja van de BSO bij ons langs
om iets te vertellen over de actie ‘Mijn School In Bloei’. Deze actie is nu opgestart!

Volgende week nieuwe vergadering Leerlingenraad
Volgende week maandag komt de Leerlingenraad opnieuw bijeen. Dan gaan we, met behulp van de
Leerlingenraad, het schoolorkest vormen.

SCHAKEL-MEE

Mijn School In Bloei
Met ingang van deze week is de actie ‘Mijn School In Bloei’ opgestart. Een zakje met bollen in allerlei
vrolijke kleuren voor € 7,50, waarvan de school € 2,50 krijgt per verkocht zakje. De opbrengst is
bestemd voor het nieuwe schoolplein. Laten we met elkaar maar heel veel bloembollen verkopen!

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!

SCHAKEL-VERGADERINGEN

Bestuursvergadering
Woensdagavond 28 september a.s. vergadert het bestuur.

SCHOOLORKEST

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.

START 3+ GROEP

mailto:secretaris.or@schakelvinkeveen.nl


Begin oktober starten wij, Kinderopvang Mirakel, De Ronde Venen, weer met de 3+ groep. Op
maandag- en donderdagochtend zullen wij in het speellokaal, de peuters van De Stal en Troetels
voorbereiden op de basisschool. Dat doen wij door activiteiten in verschillende thema’s aan te bieden
zoals tellen, de vormen en kleuren te leren kennen en knutselen. We starten de ochtend in de kring,
bieden de kinderen een activiteit aan, drinken en eten een tussendoortje en spelen op het kleuterplein.

Wij kijken er naar uit om de kinderen te helpen voor te bereiden op de basisschool!

Tenslotte
Volgende week een extra bijzondere week, vanwege de opening (vrijdag) van de uitbreiding van de
school, in combinatie met Schakel MEE, het evenement waarbij we geld inzamelen voor ons nieuwe
schoolplein. Daarom zult u volgende week een aantal malen een Schakel MEE-Nieuwsflits ontvangen.
Houd Social Schools maar goed in de gaten!

Een hartelijk gegroet vanuit de Pijlstaartlaan!

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


