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SCHAKEL-MEE

Geweldige dag
Wat een geweldige middag vandaag: een leuke roofvogelshow en daarna de opening van de
nieuwbouw van de school!

Schakel MEE
Vanmiddag en vanavond Schakel MEE: wat waren er veel mensen, wat was het gezellig en wat een
enorme opbrengst: tussenstand (bekend gemaakt om 19.45 uur) is € 7.009,00 voor het nieuwe plein.
Volgende week hopen we de eindopbrengst kenbaar te kunnen maken.

Dank: aan alle sponsoren, aan alle vrijwilligers die zich voor Schakel-MEE hebben ingezet, en aan de
commissie Schakel MEE, alsmede Ouderraad en de overige vrijwilligers. Hartelijk dank!

VERVANGINGEN VOLGENDE WEEK



Groep 1: vervanging juf Marlieke
Juf Marlieke is positief besmet op het corona-virus. Gelukkig heel lichte klachten......

De leerkrachtbezetting voor groep 1 is daarom als volgt:
● maandag: juf Wilma
● dinsdag: juf Renske Versteegh
● woensdag: juf Wilma
● donderdag: juf Marlieke

NIEUWS!

Kinderboekenweek Gi-Ga-Groen
Volgende week woensdag zullen we met elkaar de Kinderboekenweek openen. Het thema van deze
week is Gi-Ga-Groen. Wilt u uw zoon/dochter op die dag iets groens aantrekken? Tijdens de
openingen zingen we het lied voor de Kinderboekenweek en maken we samen een gi-ga-groen
“Schakelbos” De rest van de week lezen, praten en knutselen we over alles wat met de natuur en met
duurzaamheid te maken heeft. Op de “groene sterrenkaart” verzamelen we punten voor duurzaamheid
( lopend of fietsend naar school en eten en drinken mee zonder extra verpakkingsmiddelen) en punten
voor gelezen bladzijden. Want lezen daar draait het om en dat zullen we ook veel geen doen, in de
klas en op andere plekken in de school. De bibliotheek heeft voor ons een mooi boekenpakket
samengesteld, waarmee we de leesmotivatie positief willen beïnvloeden. Op donderdag 13 oktober
sluiten we de Boekenweek af en is er tevens na schooltijd een inloopmoment voor ouders. Dit
in plaats van de ouderinloop op donderdag 20 oktober. Het belooft een leuke en leerzame week te
worden!

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!

NIEUWS VAN DE LEERKRACHTEN

Kennismaking met juf Nienke
Mijn naam is Nienke van Ettekoven, ik ben 18 jaar oud en kom uit Loosdrecht.

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


Afgelopen maand ben ik gestart met de Pabo, aan de Driestar Hogeschool in Gouda. Dit schooljaar
mag ik bij jullie op school stage lopen, waar ik heel veel zin in heb! De eerste periode zal ik in groep 4
stagelopen, later in het jaar ook nog bij een aantal andere groepen.

Donderdag en vrijdag zijn mijn stagedagen, dan ben ik dus te vinden op de Schakel. De rest van de
week volg ik mijn lessen op de Driestar. Daarnaast speel ik in mijn vrije tijd graag piano of breng ik tijd
door met vriendinnen of familie. Ik hoop op een leuke en vooral leerzame tijd op de Schakel!

Mocht er nog informatie ontbreken dan laat u het me maar weten!

Met vriendelijke groet,
Nienke

START 3+ GROEP

Volgende week 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
Een hartelijk gegroet vanuit de Pijlstaartlaan!

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


