
Nieuwsbrief vrijdag 7 oktober 2022

SCHAKEL-MEE

Feestdag op Basisschool de Schakel in Vinkeveen!
Afgelopen vrijdag 30 september was het eindelijk zover, het nieuwe lokaal van onze school werd na
een spectaculaire roofvogelshow geopend. Na de show bracht een roofvogel de sleutel van het lokaal
en werd het bekende rode lint doorgeknipt door Marius-Jan, Cees van Uden de wethouder van
Onderwijs en Jacco Kroese, voorzitter bestuur.

Maar we zitten niet stil, want er staat ook een nieuw Groen-Blauw schoolplein op het verlanglijstje.  De
afgelopen maanden is er ijverig gewerkt aan een nieuwe indeling van het plein. De tekening is klaar,
maar er ontbreekt geld, veel geld. De school heeft toen bedacht om na de opening van het nieuwe
lokaal, ook een evenement te organiseren onder de naam Schakel-Mee waarvan de opbrengst
volledig naar het spaarpotje van het schoolplein gaat. En wat kun je veel bereiken als ondernemers,
vrijwilligers, ouders en kinderen gaan samenwerken! Van biertafel tot kraam werd volledig door
Héman Horecaverhuur verzorgd, heerlijk eten kon bij de foodkramen van Poelier de Haan, Stefan van
Kreuningen, La Fourchette en De Ijssalon. Loten kopen en hopen op prijzen van o.a. Tuincentrum
Rijdes, Bril&Meer, Kindermodehuis, De groentehal, Brouwerij Bello of waardebonnen van restaurant
De Schans, Café Prins Heren, De Veensteker, De Viersprong en Boathouse. En vergeet de hulp van
de ouders niet die ijverig uitgelezen boeken ter beschikking stelde voor verkoop, nagels gingen
lakken, tattoos plakten en appeltaarten aanboden. En de kids vermaakten zich ook kostelijk met
activiteiten als oudhollandse spelen, fietsen wassen voor het goede doel en raak schieten in een
voetbalgoal voor leuke prijzen.

Na een geweldige dag met prachtig weer en een hoge opkomst is er €10.000,00 opgehaald, waar de
school enorm dankbaar voor is!



Dank aan de sponsoren
Op de gevel van de school (speellokaal) hangt nog een paneel met de bedrijven die ons als school, bij
Schakel-MEE, hebben gesponsord.

Dank voor de Kerngroep Schakel-MEE
De Kerngroep Schakel-MEE (bestaande uit Marjolijn Zwerver, Petra Verbruggen, Janneke Burggraaff
en Karin Kroon) heeft enorm veel werk verzet voor het evenement. Het was haast een halve
weektaak......Dank daarvoor!

JELLY BEANS WINNAAR:  Jess-Lynn ( groep 2) !
Zij had 1438 geraden en er zaten er 1478 in.

En nu
Ongetwijfeld vraagt u zich af: hoe nu verder met het schoolplein? Immers, we hebben met
Schakel-MEE enorm veel geld binnengehaald, en dat klopt....

Maandag 17 oktober 2022 komt de werkgroep Schoolplein bij elkaar om afspraken te maken over de
realisering van een en ander: wat kunnen we al snel in gang zetten, wat nog niet, etc. In de volgende
Nieuwsbrief zullen wij u hierover nader informeren.

Een potje voetballen of poffertjes bakken?
Afgelopen vrijdag kon je je tijdens het evenement Schakel Mee opgeven voor een activiteit
samen met een juf, meester of ouder. Doordat er zoveel leuke dingen te doen waren, was er
minder aandacht voor onderstaande activiteiten. Met als gevolg dat er nog voldoende
plekjes vrij zijn om deel te nemen aan 1 of meerdere activiteiten. Dus geef je nog snel op bij
de juf of meester van de betreffende activiteit. Opgeven kan tot 14 oktober!



ANDER NIEUWS

Brandweeropening
Volgende week maandagmorgen is er (opnieuw) van 10.30-11.00 uur een brandweeroefening voor de
Schakel.

Corona
We horen het weer om ons heen.....de besmettingen op het Corona-virus nemen weer toe. Wat
betekent dit voor de school?

Van de Regering moet iedere school een Draaiboek COVID vaststellen. Vorige week woensdag is dit
draaiboek, met instemming van de Medezeggenschapsraad, door het bestuur vastgesteld.

Het Kabinet heeft besloten dat in een eventuele volgende pandemie de scholen niet meer dicht gaan,
maar wel in beperkte vorm open blijven, waarin de scholen keuzes mogen maken. Dat is nu gebeurd.

Bij een eventuele scenario ROOD (meest erge scenario, wat wordt vastgesteld door het RIVM) mag
de helft van de groep op school komen, terwijl de andere helft van de groep thuis meedoet.

Hopelijk is het de komende tijd/deze winter niet nodig om deze maatregel in te zetten. Maar wel goed
dat u weet dat de plannen daarvoor klaar liggen.

Directeur volgende week afwezig
In verband met de studie van ondergetekende, ben ik volgende week de hele week in Schotland. Dit is
een verplicht onderdeel van de studie om ook internationaal onderzoek te doen. In dit verband ga ik
een week naar Schotland, om daar met onderwijs- en overheidsinstellingen te spreken over hun
aanpak van ‘kansengelijkheid’. Vervolgens dien ik hierover een rapport te schrijven.

En, natuurlijk is dit een mooi onderwerp voor de Schakel, een school waarin we iedere leerling gelijke
kansen willen bieden.

Mijn waarneming voor volgende week is als volgt geregeld:
● maandag: juf Lianne
● dinsdag: juf Lianne
● woensdag: juf Willemijn
● donderdag: meester Kevin
● vrijdag: juf Willemijn

Remindertje
Vrijdag 21 oktober a.s.: school vrij (start herfstvakantie)

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



NIEUWS VAN DE LEERKRACHTEN

Dag van de leraar 2022
Afgelopen woensdag was het de (jaarlijkse) Dag van de leraar. We hebben deze dag ons personeel ‘in
het zonnetje gezet’ met een briefje waarin wij onze waardering hebben geuit voor al het mooie (en
dankbare) werk wat zij op school mogen doen. Met daarnaast natuurlijk een kadootje....

SCHAKEL-VERGADERINGEN

Maandag 10 oktober, 19.30 uur: informatieavond ouders groep 8

Maandag 17 oktober, 19.30 uur: vergadering Werkgroep Schoolplein

Dinsdag 18 oktober, 20.00 uur: vergadering Ouderraad

Woensdag 19 oktober, 19.30 uur: bestuursvergadering

Donderdag 20 oktober uur: vergadering Stuurgroep OKC

Tenslotte
In verband met mijn afwezigheid slaat de Nieuwsbrief één week over, en verschijnt weer op vrijdag 21
oktober a.s.

Een hartelijk gegroet vanuit de Pijlstaartlaan!

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


