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ACTIVITEITEN DEZE WEEK

Dinsdag: excursie groep 2 (van juf Lianne)

Genoten afgelopen dinsdag Wat hadden we prachtig weer bij de excursie! De
kinderen hebben in groepjes opdrachten gedaan die met de herfst in de natuur te maken hebben. U
heeft vast wel het zelfgemaakte schilderij gezien dat mee naar huis is genomen. Aan het einde
hebben de kinderen nog heerlijk gespeeld in de grote speeltuin bij de Woudreus. Ook leuk om een
keer op een middag zelf heen te gaan (voor degene die niet bekend zijn in Wilnis: je kunt dan
parkeren bij de brandweerkazerne/bibliotheek op Pieter Joostenlaan 26).

Donderdag: Spinnendag groep 2 (van juf Mirjam)
Gisteren hebben we lekker gewerkt over spinnen. Een knutsel, het boek over de drukke spin van Eric

Carle, welke spin maakt de langste draad en huisje boompje beestje over spinnen gekeken. We weten

nu hoe het web wordt gemaakt en dat dat heel veel werk is. En hoe we een spin kunnen herkennen,

wat het verschil is met een insect. In de bouwhoek werd spontaan een spinnenweb gemaakt. Zo leuk!!

Fijn …



VAN DE BSO: SUBSIDIE VOOR NIEUW SCHOOLPLEIN

Subsidie Lekker naar Buiten
Naar aanleiding van de subsidieaanvraag ‘Lekker naar Buiten!’ hebben we een bijdrage ad € 500,00

ontvangen voor het verzorgen van voeding gerelateerde activiteiten met de kinderen. Dankzij deze

subsidie kunnen wij bijvoorbeeld spullen aanschaffen om aan de slag te gaan in een moestuin. Wij

willen met de kinderen van de BSO gerechten klaarmaken waarin de heerlijke, verse en zelf

gekweekte groenten uit de moestuin worden verwerkt. Dat wordt echt smullen!

Ook hebben wij van de organisatie ‘Nederland ZOEMT’ een pakket met bloembollen gekregen. Deze

bloembollen zullen wij voor de kerstvakantie planten zodat in de lente de bolletjes opkomen.in het

vroege voorjaar bieden bloeiende bloemen uit bloembollen het perfecte eerste voedsel voor de bijen

en hommels die uit hun eitjes kruipen. Zo helpen wij de natuur en onszelf want bijen zijn natuurlijk heel

belangrijk voor ons groente en fruit.

NIEUWS

Tweede Kanjer-afspraak
Nu, na de herfstvakantie, hanteren wij als school weer een ‘nieuwe’ Kanjer-afspraak. Bij de ingangen

(binnen) van de school hangt een Kanjer-boom waarop nu staat: ‘In de klas, in de hal, zachtjes praten

we overal’. Door middel van de (aanvullende) Kanjer-afspraken, proberen we een geordend

gedragsklimaat in de school te krijgen en te houden.

Luizencontrole
Volgende week maandag 7 november is er een hercontrole van het luizenteam. Dit ‘s middags om

13.00 uur.



Roosterwijziging groep 8 volgende week
Maandag 7 november: meester Kevin (ipv juf Judith de Waal).

Nationaal Schoolontbijt woensdag 9 novemmber

ONTBIJTEN GEEFT JE ENERGIE
Een auto rijdt niet zonder benzine en een telefoon werkt niet met een lege
batterij. Voor je lichaam werkt het net zo. Door te ontbijten, start je lichaam de
nieuwe dag weer vol energie. Zeker omdat je lijf het 's nachts zonder eten
heeft moeten doen. Jouw ontbijt geeft je in de ochtend meteen de energie die
je nodig hebt om te leren, te werken, te sporten en te spelen!

Volgende week woensdag 9 november doen we als school weer mee aan het
Nationaal schoolontbijt. Zo leren de kinderen op een feestelijke manier hoe belangrijk een gezond
ontbijt is. De leerlingen van de bovenbouw zullen de kleuters ophalen en samen met hen een plekje
zoeken in een van de lokalen, zodat we door de hele school gemengd zitten, Het wordt vast erg
gezellig.
Uw kind hoeft deze dag dus niet thuis te ontbijten.
Graag eigen bord, beker en bestek meegeven voorzien van naam.

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?

Voortgangsgesprekken
Volgende 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

mailto:wilma.vanderschaft@schakelvinkeveen.nl


SCHAKEL-VERGADERINGEN

Ouderraad
Aanstaande dinsdagavond vergadert onze Ouderraad.

Bestuursvergadering
Aanstaande woensdagavond vergadert het bestuur; voor een deel samen met onze

Medezeggenschapsraad.

NIEUWS VAN DE LEERKRACHTEN

Welkom juf Renske
Met ingang van afgelopen maandag 31 oktober is juf Renske Versteegh-Gijzen bij de Schakel in
dienst getreden als onderwijsassistent. Dit voor 2 dagen per week. Gedurende de periode
herfstvakantie-kerstvakantie werkt zij op maandag in groep 4 en op dinsdag in groep 3.

Welkom juf Renske! Een fijne tijd toegewenst op de Schakel!

Hieronder stelt juf Renske zich aan u voor:

Mijn naam is Renske Versteegh-Gijzen. Ik ben getrouwd met Jan en samen hebben wij twee kinderen:

Benthe (vier jaar) en Tom (één jaar). Wij wonen in Waverveen.

Na de herfstvakantie mag ik als onderwijsassistent starten op de Schakel, voor twee dagen per week.

Ik zal in groep 3 en 4 gaan ondersteunen. Samen met de leerkrachten hoop ik kinderen verder te

brengen in hun ontwikkeling. Ik heb hier veel zin in en kijk uit naar een plezierige tijd!



Start juf Elise en juf Rebecca
Met ingang van deze week maandag zijn de stage-juffen Elise en Rebecca op onze school gestart. Dit

voor een periode van 3 weken (nu) en in groep 3. Welkom!

Tenslotte
Allen hartelijk gegroet vanuit de Pijlstaartlaan!

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


