
Nieuwsbrief donderdag 20 oktober 2022

SCHAKEL-MEE

Voortgang realisatie herinrichting schoolplein
Afgelopen maandagavond heeft de werkgroep Schoolplein vergaderd. Besloten om het bestuur
toestemming te vragen om de speeltoestellen aan te gaan schaffen. Want daar zit een lange levertijd
op. We hopen/verwachten dat dan in het voorjaar de ‘schop in de grond kan’.

Oók zullen we nog meerdere subsidies aanvragen voor de herinrichting van het schoolplein. U hoort
nog nader.

Bingo met meester Kevin
Eén van de acties in het kader van Schakel-MEE was een bingo met meester Kevin. Afgelopen
dinsdag heeft dit plaatsgevonden. Het was een groot feest, met een opbrengst van maar liefst €
200,00.



Oók is de dienstenverkoop van deze week zeer geslaagd: 1 keer zwemmen en 10 keer een
whiskeyproeverij. Totale opbrengst € 414,00!

NIEUWS

Luizencontrole
Maandag 31 oktober (dus na de herfstvakantie) is er van 13.00-14.00 uur weer luizencontrole.
Hopelijk blijft de school ook nu weer luis-vrij....

Klassenouders voor het schooljaar 2022-2023
Belangrijk voor u om te weten: de hieronder genoemde personen zijn klassenouder voor de
betreffende groepen.

groep 1: Celine van der Schaft
groep 2: Cynthia van den Bergh
groep 3: Sharon Schoenmakers
groep 4: Joyce van Wijk
groep 5: Nancy Vork
groep 6: Thirza Stadman
groep 7: Romy Diffenthaler

Deze ouders ondersteunen de leerkracht in bv het regelen van chauffeurs/ begeleiders bij uitjes, hulp
bij bijzondere activiteiten ed.

U kunt door hen benaderd worden door dit soort hulpvragen van de leerkracht.
Fijn dat jullie dit willen doen.



Brandweeroefening
De brandweeroefening van maandag 10 oktober jl. is heel goed verlopen. De school was op tijd leeg
en de leerlingen gingen keurig in rij naar het plein van de Pijlstaart om daar te verzamelen.

CO2-meters
Vorige week zijn in de gehele school nieuwe CO2-meters geplaatst, die exact de waarden aangeeft,
zodat de leerkracht weet wanneer er moet worden geventileerd.

Dankdag
Woensdag 2 november is het dankdag. We staan dan van oudsher stil bij de goede oogst die ons
weer is gegeven de afgelopen zomer.

Ook wij staan stil bij dankdag. Het thema is dit jaar: Wie dank jij? Daar gaan we in de groepen mee
aan de slag.

Het bijbelverhaal wat we hierbij vertellen gaat over Elia uit 1 Koningen 17: 1 – 16.
‘s Middags is er een speciale kinderviering in de Hervormde kerk van Vinkeveen aan de Herenweg.
Deze start om 14.30 uur.

Het kinderkoor uit Wilnis zingt liederen en ds. Goijert uit Nijkerk gaat voor.
Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd en welkom!

Groep 1 gaat verhuizen!
Dat we groeien als school is natuurlijk erg fijn. Ook groep 1 groeit! We groeien eigenlijk uit ons jasje in
het huidige lokaal. Daarom verhuizen wij in de herfstvakantie naar de speelzaal. Na de herfstvakantie
zullen we met de kinderen het lokaal gaan verkennen en onze nieuwe plek eigen maken.

Bent u erg benieuwd naar hoe het geworden is? Kom gerust, na schooltijd even binnen om een kijkje
te nemen.

Voortgangsgesprekken
Op donderdag 3 november én op maandag 7 november 2022 zijn de voortgangsgesprekken gepland.
Via de leerkrachten en via social schools heeft u een datum kunnen kiezen....

Bij de groepen 5 t/m 8 mogen de leerlingen meekomen.

De ouders van de leerlingen van groep 3 worden op een later tijdstip uitgenodigd, dit i.v.m. de nog af
te nemen herfstsignalering.

Bericht van Ouders Lokaal
Onderstaand een greep uit de aankomende activiteiten. Kunnen jullie deze onder de aandacht van
ouders brengen. Alle activiteiten zijn gratis. Voor een volledig overzicht van onze activiteiten zie:
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/activiteiten

20 OKT Workshop Je Kind op Voortgezet Onderwijs (Mijdrecht)
25 OKT Workshop Je Gezin als Spiegel (Mijdrecht)
26 OKT Praat Lokaal Opvoeden na Scheiding (Mijdrecht)
01 NOV Zoom Workshop Bang in het Donker

UITJES

Kabouterpad
Op dinsdagmorgen 1 november 2022 gaat groep 2 op bezoek bij het Kabouterpad (9.00-10.30 uur).

NIEUWS VAN DE LEERKRACHTEN

https://derondevenen.ouderslokaal.nl/activiteiten
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/je-kind-op-voortgezet-onderwijs
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/workshop-je-gezin-als-spiegel
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/praat-lokaal-opvoeden-na-scheiding-7
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/zoom-workshop-bang-het-donker


Mijn naam is Rebecca van Egmond, ik ben 17 jaar en woon in Waverveen. Ik zit in pabo 1 op de
Driestar Hogeschool in Gouda. Dit jaar ga ik in verschillende groepen stagelopen. Van jongs af aan wil
ik juf worden en daarom heb ik veel zin in deze stageperiode. Ik verwacht dat dit een leuke en
leerzame tijd gaat worden!

Hoi allemaal, ik ben Elise van Doesburg, ik ben 17 jaar en woon in Utrecht. Dit jaar ben ik begonnen
met de PABO op de Driestar Hogeschool in Gouda. Ik vind het heel leuk dat ik bij jullie op school mag
komen stagelopen! Het komende jaar zal ik er in totaal 12 weken zijn, die verspreid zijn over het hele
schooljaar. Na de herfstvakantie zal ik samen met Rebecca beginnen in groep 3. Ik hoop heel veel te
leren op deze gezellige school en heb er heel veel zin in!

En nu: weekje herfstvakantie
Vanaf morgen (vrijdag) gaat het weekje herfstvakantie in. De kinderen, maar ook het team, heeft er zin
in. Verschillenden, horen wij, gaan een weekje weg. Fijne vakantie allemaal!

De BSO is volgende week ‘gewoon’ open op de Schakel! We verwachten alle leerlingen weer op
maandag 31 oktober om 8.30 uur.

Tenslotte
Een hartelijk gegroet vanuit nu Woudenberg (ondergetekende zit met positieve corona-test thuis,
gelukkig milde klachten).

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


