
Nieuwsbrief vrijdag 18 november 2022

SCHAKEL-TUIN

Schakel-tuin winterklaar maken
We willen met een klein groepje de tuin van de Schakel (vóór, achter, zijkant) winterklaar maken. Dit
volgende week vrijdagmiddag 25 november a.s. Van 13.00 uur tot ca. 15.00 uur.

Doet u/jij ook mee? We zoeken naar 3 personen die de tuin onder handen willen nemen, onder leiding
van één van onze ouders-hovenier, Stefan Booij.

Graag uw/jouw aanmelding naar ondergetekende (directie@schakelvinkeveen.nl).

MENSEN BLIJ GEMAAKT

Kist met warme kleding op tribune
Er is ook een lieve oude dame in Vinkeveen die graag breit. Zij heeft heel wat kledingstukken gebreid
voor kinderen die een warme trui, rok of jurk nodig hebben. Deze zijn qua maat vooral geschikt voor
kinderen tot en met groep 3/ 4 en vooral bedoeld voor gezinnen die weinig te besteden hebben aan
kleding.

Voelt u zich vrij om de school even binnen te lopen en te kijken of er iets bij zit dat u kunt gebruiken
voor uw kind! Neem dat gerust mee. De witte kist waarin alles zit, staat in de rechterhoek op de
tribune, dichtbij de kleuteringang.

STUDIEDAG

Volgende week vrijdag 25 november GEEN school
Zoals in de jaarkalender aangegeven: volgende week vrijdag 25 november 2022 is het de eerste
studiedag (van de drie) van dit schooljaar 2022-2023.

Deze dag is er daarom GEEN school.

NIEUWS

mailto:directie@schakelvinkeveen.nl


Betaling vrijwillige ouderbijdrage en schoolreisje
Nieuws van de Ouderraad: Hierbij willen wij een nieuwe manier introduceren voor het innen van de
ouderbijdrage en kosten voor het schoolreisje te innen.

De laatste jaren ging het innen van de bijdragen wat rommelig en onoverzichtelijk. Ook de groei van
de school maakte het overzicht houden lastig en soms echt puzzelen. Wij hebben een mooie
oplossing gevonden die goed volledig samenwerkt met ParnasSys (onze schooladministratie) en
Social Schools.

De oplossing heet WIS Collect.

Met WIS Collect kunnen wij duidelijke facturen maken en versturen/delen via de mail en Social
Schools. De Facturen zijn persoonlijk gericht en de betalingen kunnen gemakkelijk via iDeal voldaan
worden. ls de factuur betaald is via één van de opties (mail of Social Schools) is de andere niet meer
bruikbaar dus geen gevaar op dubbele betalingen. Onderstaand twee internet Links voor wat meer
informatie over WIS collect.

WIS Collect Primair Onderwijs

Filmpje WIS Collect

Wij zijn op dit moment wat laat met innen omdat deze methode ingericht moest worden maar in de
komende weken kunt u de eerste factuur verwachten. Gezien de dure maand(-en) zullen wij eerst
alleen de ouderbijdrage sturen en begin volgend jaar de kosten voor het schoolreisje. Mochten er
vragen en of opmerkingen zijn m.b.t. WIS Collect dan horen wij het graag.

Met vriendelijke groet,

De Ouderraad.

Bart van Dasler (Penningmeester)

penningmeester.or@schakelvinkeveen.nl

Nieuwe roetveeg-pietenpoppen
Vorige week vrijdagmiddag is door een groep enthousiaste ouders de school in Sinterklaassfeer gebracht.
Dankjewel voor jullie inzet en het versieren  namens ons allemaal.

Tevens  mochten wij deze week 16 nieuwe roetveeg pietenpoppen in ontvangst nemen.

Deze zijn gedoneerd door een decoratiebedrijf, hoe leuk is dat! Hartelijk dank daarvoor!!!

https://www.wis.nl/producten/wis_collect/wis_collect_po
https://vimeo.com/133035617
mailto:penningmeester.or@schakelvinkeveen.nl




Kinderburgemeester de Ronde Venen - groep 7
Op social schools zijn met u 2 documenten gedeeld. Een brief van de gemeente De Ronde Venen en
informatie over de nieuwe kinderburgemeester van 2023.

Er zal binnenkort een nieuwe kinderburgemeester worden gekozen. Heeft uw zoon of dochter
interesse? Dan is het leuk om mee te doen!

Schoolschaatsen
In december van dit jaar kan er na bijna tien jaar weer geschaatst worden op het Raadhuisplein in
Mijdrecht! IJsclub Nooitgedacht en de winkeliers van Mijdrecht Dorp nodigen de basisschoolkinderen
uit De Ronde Venen graag uit om gratis begeleid te komen (leren) schaatsen.

Ook als Schakel hebben we ons hiervoor aangemeld (voor de laatste twee weken voor de
kerstvakantie). Via de leerkrachten krijgen de kinderen hierover bericht!

Volkskerstzang-Vinkeveen

Geef uw kind(eren) op!

Beste ouders/verzorgers en kinderen,

In de nieuwsbrief had ik al een voorzetje gegeven dat de Volkskerstzang eraan komt en dat uw kind
mee kan doen. Een aantal kinderen heeft zich al opgegeven. Leuk!

Wat betekent dat?



Op maandagavond 19 december om 19.30 uur is er een Volkskerstzangdienst in de grote Rooms -
Katholieke kerk hier in Vinkeveen. Het wordt georganiseerd door alle drie de kerken van Vinkeveen
samen.

Het wordt een mooie dienst waarin zingen over de geboorte van Jezus centraal staat. Er zal dan ook
een gelegenheidskoor van volwassenen aanwezig zijn, maar we willen ook heel graag een
gelegenheidskoor van kinderen toevoegen! Net zoals we in 2019 gedaan hebben.

Het kinderkoor uit Wilnis doet mee, maar is niet zo een heel groot koor en wil graag meerdere
kinderen uit Vinkeveen laten meezingen. In het koor zitten al wat Vinkeveense kinderen, maar hoe
meer zielen hoe meer vreugd!

De kinderen zullen 4 kerstliedjes zingen in de dienst. De liedjes worden op school geoefend, gewoon
tijdens de les. Op dinsdag 6 en 13 december zal de dirigent van het kinderkoor, Liesbeth Nap, op
school komen oefenen met de kinderen die zich hebben opgeven. Dit gebeurt ook onder schooltijd,
om 14 uur.

Op de dag zelf zullen de kinderen wel eerder aanwezig moeten zijn dan 19.30 uur, zodat ze nog even
kunnen oefenen in de kerk zelf. Waar moeten ze zitten, waar moeten ze als koor staan en even horen
hoe het klinkt in zo een mooie, grote kerk. De precieze tijd houdt u nog van mij tegoed.

We hopen op een grote opkomst, zodat het extra mooi klinkt in die grote kerk die op die dag helemaal
vol zal zitten. Iedereen mag meedoen, van groep 1 t/m 8!

Dus schroom niet en geef uw kind op bij mij!

Dat kan door te antwoorden op dit bericht of door te mailen naar
wilma.vanderschaft@schakelvinkeveen.nl, met de naam en groep van uw kind erin.

Natuurlijk kunt u ook met vragen bij mij terecht.

Namens de drie organiserende kerken,

groetjes van Wilma van der Schaft

Open inloopochtend
Aanstaande maandag 21 november 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 groepen 4.

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!

Schoolfruit voor komende week

SCHAKEL-VERGADERINGEN

Bestuursvergadering
Volgende week donderdagavond 24 november 2022 vergadert het bestuur. Dit samen met de
Commissie van Toezicht van onze school. Op deze vergadering staat de integrale
Najaarsrapportage-Schakel op de agenda.

AGENDA

Agenda tot de kerstvakantie

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

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

Dinsdag 20 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






