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GEZOCHT

Sponsoren gezocht:
Bij veel buitenschoolse activiteiten dragen onze leerlingen een schakel shirt. Onze huidige shirts zijn
helaas al wat ouder en in de loop der tijden zijn wij er hier en daar wat kwijt geraakt! Mede door ons
stijgende leerlingenaantal is het tijd voor nieuwe shirts. Nieuwe shirts zijn prijzig en daarom zoeken
wij net als voorgaande jaren sponsors die op het shirt willen staan! Vind u het leuk om op onze shirts
te staan en zo uw bedrijf meer zichtbaar te maken, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van
de ouderraad; secretaris.or@schakelvinkeveen.nl

Onze huidige shirts.

MENSEN BLIJ GEMAAKT

Voedselpakketten en kleding
Via een betrokken ouder en ondernemer uit ons dorp, alsook een ondernemer uit het Noorden van het
land, mochten we deze week een aantal gezinnen van de school heel blij maken met een rijk gevulde
gevulde boodschappentas, alsmede kleding voor de winter die eraan komt. Wat een prachtig gebaar.

Wat mooi, dat mensen zo ‘oog hebben voor elkaar’.

Voor ons als Schakel is ‘het oog hebben voor elkaar’ een belangrijke waarde. Op de Schakel ‘ben je
geen nummer’...

We zijn er dan ook heel blij en dankbaar voor dat het ‘zorgen voor elkaar’ ook zo door ouders wordt
gedragen en in praktijk wordt gebracht....

We zijn/waren er verlegen mee, dat we - via de ouder-ondernemer - mensen blij mochten maken. Heel
hartelijk dank!!!

mailto:secretaris.or@schakelvinkeveen.nl


SCHAKEL-MEE

Haakworkshop
Tijdens de Schakel MEE actie dag was er de mogelijkheid voor de kinderen van groep 6 t/m 8 om zich
op te geven voor een haakworkshop. Een aantal leerlingen heeft dit gedaan. Heel leuk! Er zijn nog
een paar plekjes over. Deze workshop is op woensdag 23 november gelijk uit school tot 14.30u. In het
lokaal van groep 8. De kosten zijn 8 euro voor het goede doel ( het nieuwe schoolplein).

De lunch wordt door mij verzorgd. Iets met een P

Voor iedereen die zich al heeft aangemeld is dit ook de uitnodiging. Als uw kind zich nog niet heeft
aangemeld maar het wel leuk vindt hoor ik het graag. Van harte welkom!

Juf Karin

UPDATE NIEUWE SCHOOLPLEIN

Update: wanneer komt het nieuwe plein
De voorlopige tekening van het nieuwe schoolplein heeft u tijdens Schakel-MEE kunnen zien. Het

prachtige bedrag van Schakel-MEE (€ 13.000,00 !) is enorm..... Daarnaast hebben lopende acties

zoals de bloembollen, de flessen en (eerder) spijkerbroek-hangen, waardoor inmiddels een aanzienlijk

bedrag beschikbaar is voor het nieuwe plein.

Op dit moment zijn we bezig om nog meer subsidies aan te vragen.... Het doel is dat het bestuur op

14 december 2022 het definitieve plan + begroting voor het nieuwe schoolplein vaststelt, waarna tot

uitvoering kan worden overgegaan.

Dus: nog even geduld hebben....

WELKOM

Gedurende de achterliggende weken hebben we volgende leerlingen welkom mogen heten op de
school:

1. Mila (groep 1)
2. Wilma (groep 1)
3. Vasylyna (groep 1)
4. Benthe (groep 1)
5. Finn (groep 1)
6. Pasha (groep 1)
7. Julia (groep 4)
8. Emily (groep 4).

Fijne tijd allemaal op de Schakel!

NIEUWS



Ouder Medewerking Formulier
Aan het begin van het schooljaar was er gelegenheid om u op te geven om te helpen bij bepaalde
schoolactiviteiten. Als u zich voor 16 september hebt opgegeven staat u op de lijst. Er is hierover wat
verwarring ontstaan begrepen we. Het is niet zo dat we alle ouders nodig hebben die zich hebben
opgegeven. Dus het kan zijn dat u zich bv hebt opgegeven voor het versieren van de  school in
Sintsfeer en dat u niet bent gevraagd. Dit komt dan omdat er erg veel aanmeldingen voor waren.

In de Nieuwsbrief van 16 september was dit zo gecommuniceerd:

Dank voor al uw betrokkenheid. Helaas zal niet iedereen worden opgeroepen voor alle events, ook al
heeft u zich aangemeld (schoolreisjes zijn toch altijd meer in trek dan schoonmaakklussen:). Graag uw
begrip hiervoor.

De aangemelde ouders krijgen tijdig voor de activiteit een mail met de vraag of ze nog steeds
beschikbaar zijn. Het kan natuurlijk zo zijn dat omstandigheden ondertussen zijn veranderd.

Open inloopochtend
Op maandag 21 november aanstaande organiseert basisschool de Schakel weer een open
inloopochtend voor ouders die zich oriënteren op de basisschoolkeuze voor hun peuter. Van 09.30 tot
11.30 kun je als ouder/verzorger vrijblijvend binnenlopen, rondkijken en ervaren hoe het onderwijs in
de groepen wordt gegeven. Uiteraard zijn de kinderen zelf ook van harte welkom.

Naast het meekijken in de kleuterklas is er gelegenheid om een praatje te maken met Marius-Jan
Breugem, directeur van de Schakel. De ochtend is bedoeld om de sfeer op school te proeven en een
idee te krijgen van hoe de Schakel met onderwijs omgaat. Bent je niet in de gelegenheid, maar wil je
wel graag op onze school komen kijken? Kom dan gerust op een ander tijdstip. Meer informatie over
de Schakel vind je op www.schakelvinkeveen.nl

Luizencontrole
Volgende week maandag 14 november is er een hercontrole van het luizenteam. Dit ‘s middags om

13.00 uur, en voor de groepen 2 en 4.

Nationaal Schoolontbijt
Wat was het afgelopen woensdagmorgen gezellig....heel leuk ontbijten met elkaar....!

Dank ook aan onze Ouderraad, die ons daarbij heeft geholpen!

http://www.schakelvinkeveen.nl


Kerst-2022
Zet u het alvast in uw agenda: dinsdagavond 20 december 2022: Kerstwandeling-de Schakel. We

verwachten de hele school!

Volkskerstzangdienst 19 december: kinderen gezocht!
Vind je zingen leuk en zeker om dat met veel kinderen tegelijk te doen? Dan zoeken we jou!

Op 19 december wordt er door de 3 kerken van Vinkeveen gezamenlijk een Volkskerstzangdienst

georganiseerd, net zoals in 2019 voor de corona. Het was toen een groot succes en dit willen we

herhalen nu het weer kan. Maar om het succes compleet te maken, zoeken we kinderen die willen

meezingen in het gelegenheids kinderkoor. Iedereen mag meedoen, we oefenen op school de liedjes

en de dirigent van het kinderkoor in Wilnis zal ons erbij helpen.

Lijkt het je leuk? Geef je op bij juf Wilma! wilma.vanderschaft@schakelvinkeveen.nl of kom het haar

even vertellen op school.

De rest van de informatie zal volgende week via social schools worden gedeeld, maar dan kun je er in

het weekend alvast even over nadenken. Hoe meer kinderen meedoen, hoe leuker het wordt!

Doe je mee?

Sponsorkind Juan

mailto:wilma.vanderschaft@schakelvinkeveen.nl


Afgelopen week zijn de sponsorgeld potjes weer geleegd. Met elkaar hebben we deze weken 100

euro gespaard voor ons sponsorkind Juan. Daar kunnen we hem weer goed mee helpen. Bedankt

allemaal voor het meesparen!

In november zal groep 2 post voor hem verzorgen. Mooi om zo met elkaar mee bezig te zijn."

olgende week maandag 7 november 2022 is de tweede avond van 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.

Schoolfruit voor komende week

Schoolzuivel
Met ingang van deze week krijgen wij op school weer schoolmelk geleverd (20 weken lang). Ook dit
jaar zijn wij weer ingeloot om gratis schoolmelk te ontvangen. Mocht uw zoon/dochter hier gebruik van
willen maken, dan mag dit. Wij willen u dan wel vragen om zelf een beker aan uw zoon/dochter
hiervoor mee te geven. Er is keuze uit melk en karnemelk.

Aanleiding en achtergrond
Schoolmelk is een bestaand initiatief van FrieslandCampina waarmee al jaren zuivel op school wordt
gefaciliteerd met abonnementen via ouders. In het schooljaar 2020/2021 zijn we gestopt met de
abonnementen om juist alle kinderen op school van zuivel te kunnen voorzien. Een gezonde keuze
aanbieden werkt namelijk aanstekelijk en zo kunnen alle kinderen meedoen. Er hebben 200 scholen
deelgenomen aan de pilot van het EU-Schoolzuivelprogramma. De pilot werd gefinancierd door
FrieslandCampina en de Europese Unie. Er waren voor de school en ouders géén kosten verbonden
aan de pilot. Dit jaar zal schoolzuivel weer aangeboden worden voor alle kinderen op school en zullen
er géén kosten aan verbonden zijn.

In het kort houdt Schoolmelk het volgende in:

● Gratis, lekkere, koude zuivel voor ieder kind dat zuivel drinkt/ wil drinken.
● 20 weken
● Zuivel beschikbaar voor elk kind.
● Aanleren van gezonde eetgewoontes.

SCHAKEL-VERGADERINGEN

Werkgroep OKC
Aanstaande maandagavond 14 november 2022 vergadert de werkgroep Onderwijs Kindcentrum. Dit is
een gezamenlijke werkgroep van de Schakel en Mirakel.



AGENDA

Agenda tot de kerstvakantie

Maandag 21 november, 9.30-11.30 uur Open ochtend nieuwe kleuters

Maandag 21 november, 19.00 uur Voorlopige adviesgesprekken groep 8

Dinsdag 22 november, 19.00 uur Voorlopige adviesgesprekken groep 8

Dinsdag 22 november, 14.30 uur Inloopmiddag ouders

Vrijdag 25 november, hele dag GEEN SCHOOL (ivm studiedag personeel)

Maandag 5 december Sint komt op bezoek

Donderdag 15 december, 14.30 uur Inloopmiddag ouders

Woensdag 14 december, 18.00 uur Kerstviering school

Maandag 26 december 2022 tot en met vrijdag
6 januari 2023

Kerstvakantie

Tenslotte
Allen hartelijk gegroet vanuit de Pijlstaartlaan!

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




