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ZIE GINDS KOMT DE STOOMBOOT

Sint komt eraan
Maandag is het zover: Sinterklaas zal naar onze school komen! Bij de kleuters zijn ze de dagen aan

het aftellen. Sinterklaas zal rond half 9 op school arriveren als alles goed gaat. Zorg dus dat u op tijd

aanwezig bent! Anders zal uw kind de aankomst missen…We verzamelen op het schoolplein bij de

eigen juf of meester.

En hoe zal het aflopen met die Bouwpiet? Zal hij er ook bij zijn? Zal hij in het weekend nog verder

gaan met het schoolplein? Maandag zullen we het weten!

De kinderen krijgen van de ouderraad wat te drinken en wat lekkers als tussendoortje. Zorg wel dat uw

kind een lunch bij zich heeft, die wordt niet verzorgd.

De surprises zijn vandaag allemaal op school gebracht en vanmiddag na schooltijd heeft u dus nog

even gelegenheid om ze te bekijken. Loop gerust de school even binnen.

SCHAKEL-TUIN

Schakel-tuin
Vorige week vrijdag heeft een groepje vrijwilligers, onder

leiding van één van onze ouders-hovenier, Stefan Booij, de

Schakel-tuin winterklaar gemaakt. De tuin is nog niet helemaal

klaar, een vervolg komt nog....hartelijk dank!



NIEUWS

Welkom aan nieuwe leerling
Op 19 november is Yaëla écht 4 geworden en mag ze alle dagen naar school komen. Een warm

welkom voor Yaëla als nieuwe leerling bij ons op de Schakel! Fijn dat je er bent.

School in kerstsfeer
Nadat Sint weer naar Spanje is vertrokken, wordt de school op dinsdag 6 december aanstaande in

kerstsfeer gebracht. We zijn benieuwd.....wat een gezelligheid.....Dank aan de inzet in deze door onze

Ouderraad!

Roosterwijziging groep 8
Maandag 5 december 2022: juf Karin (in plaats van juf Judith de Waal).

Volkskerstzang
In de klassen wordt volop geoefend en thuis worden de liedjes ook regelmatig geoefend volgens mij.

Heel fijn! We zijn met zo ongeveer 50 kinderen, een mooi aantal.

De eerste echte repetitie met de dirigent is komende dinsdag 6 december om 14 uur op school. Mocht

uw kind iets later naar buiten komen, kan het zijn dat ze nog niet helemaal klaar zijn met oefenen.

Maandag 19 december worden de kinderen van het kinderkoor om uiterlijk 18.00 uur verwacht
in de katholieke kerk van Vinkeveen. Daar worden ze opgevangen en gaan dan nog even een keer

oefenen, kijken waar we moeten staan en zitten en het op en af lopen even oefenen. Daarna is het

wachten tot de kerk vol stroomt en gaan wij uiteindelijk ook de kerk in.

Blijf lekker oefenen en als uw kind tóch nog mee wil doen, kunt u hem/haar nog opgeven bij mij via

social schools of de mail: wilma.vanderschaft@schakelvinkeveen.nl

Groetjes Wilma van der Schaft

Een kort bericht namens de luizenouders
Al enige tijd komen er telkens luizen voor in bepaalde klassen en dat is erg vervelend. De

luizenouders doen er alles aan om dit te laten stoppen maar dat lukt niet zonder uw hulp. We zijn er

erg bij geholpen als u uw kind(eren) ook thuis regelmatig controleert en, zo nodig, direct behandeld.

Als uw kind erg gevoelig is voor hoofdluis kunt u ook enkele Tea Tree druppels door de shampoo

doen, dit is verkrijgbaar bij elke drogist en is een heel makkelijk hulpmiddel.

Wel moet u bij neten en hoofdluis eerst behandelen met een anti luizen shampoo zoals Prioderm of

XT-luis.
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Let op: de Tea Tree druppels zijn alleen ter mogelijke voorkoming van besmetting het is GEEN

behandeling tegen bestaande hoofdluis.

En ondanks deze druppels kan het toch voorkomen dat er een besmetting plaats vind, dan moet u dus

wel een anti luizen middel gebruiken, denk aan Prioderm, XT-luis en na behandeling blijven kammen

tot alle neten weg zijn, zo ongeveer 2 weken kammen.

Ook vragen wij u de kinderen met lang haar zoveel als mogelijk de haren in een staart te dragen en bij

korte kapsels wat gel/haarlak te gebruiken dit ter voorkoming van besmetting naar anderen.

We hopen op uw begrip en medewerking, het gaat tenslotte alle kinderen aan.

Kerst-2022 “Op weg naar Bethlehem”
Zet u het alvast in uw agenda: dinsdagavond 20 december 2022: Kerstwandeling-de Schakel. We

verwachten de hele school!

Alvast een tipje van de sluier: Deze avond loopt u samen met uw kind, in een groep, een korte route

( rondje Dodaarslaan ). Tijdens de wandeling komt u langs verschillende taferelen uit het Kerstverhaal.

Om deze avond tot een succes te maken hebben we de hulp van ouders nodig. Dus vindt u het

leuk om als figurant mee te spelen, van harte welkom. Ook zoeken we ouders die willen zingen in een

koortje. Speelt u een muziekinstrument? En wilt u een bijdrage leveren we horen het graag. De

hulpouders verwachten we rond 17.30u.

U mag zich opgeven bij juf Karin karin.kroon@schakelvinkeveen.nl of OR lid Janneke Burggraaff

( moeder van Daan gr 5 en Luuk gr 2 ) janneke.burggraaff.or@schakelvinkeveen.nl

Wilt u ook glazen potten sparen voor ons?

Schoolfruit voor komende week

NIEUWE PLEIN-PAUZE-REGELS
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Nieuwe plein-pauze-regels
Hoofdzakelijk in de zogenaamde ‘grote pauze’, de pauze waarin de TSO de verantwoordelijkheid

draagt, is het te onrustig op het plein, met de gevolgen van dien. We merken dat dit veelal te maken

heeft met het feit dat de leerlingen toch een andere gezagsverhouding innemen ten opzichte van de

TSO, dan ten opzichte van de eigen leerkrachten in de kleine pauzes. U begrijpt, dit is niet de

bedoeling: wanneer de TSO opzicht houdt tijdens de grote pauzes, dan dienen de leerlingen ook

daarnaar te luisteren.

Daarom hebben we, in overleg met de TSO, nieuwe plein-pauze-regels opgesteld, die met ingang van

gisteren (donderdag) zijn ingegaan. In ieder lokaal hangen deze regels en alle klassen (3 tot en met 8)

zijn afgelopen dinsdagmiddag door ongetekende hierover geïnformeerd.

We hopen dat een en ander nu goed gaat verlopen, wat we ook nauwlettend zullen monitoren.

Hieronder dan de nieuwe plein-pauze-regels:

PCBS de Schakel Vinkeveen

Regels voor in de pauze

1. De pauze is bedoeld om alleen BUITEN te spelen
2. Je LUISTERT wanneer je door de juf of meester of door de TSO-juf wordt

aangesproken
3. Spreekt de juf of meester of TSO-juf je aan: dan kom je GELIJK en ALLEEN
4. Vertoon je plaag/pestgedrag: dan is de consequentie dat je 5 minuten op het

buitenbankje gaat zitten
5. Bij ander ongewenst gedrag: Krijg je één keer een waarschuwing, ga je dan toch

door: dan is de consequentie dat je 5 minuten op het buitenbankje moet zitten
6. Luister je dan nog niet: dan is de consequentie dat je de volgende dag tijdens de

pauzes niet naar buiten mag
7. Je gebruikt het buitenspelmateriaal waarvoor het bedoeld is
8. De voetbalvelden zijn bedoeld voor de groepen die buiten spelen, waarbij je in

onderling overleg de teams samenstelt
9. Gaat de bal over het hek, dan vraag je eerst aan de juf of meester of TSO-juf of je de

bal mag halen, dit doe je alleen.

SCHAKEL-VERGADERINGEN

Vergadering Leerlingenraad
Volgende week woensdagmorgen 7 december vergadert de Schakel-Leerlingenraad.

VAN DE JUFFEN EN MEESTERS



Juf Adinda is Poptalkcoach

De afgelopen periode is juf Adinda opgeleid tot Poptalk-coach. Poptalk methode werd ontwikkeld om
taalbarrières te overwinnen voornamelijk in de hulpverlening.Het richt zich op de belevingswereld van
het kind. Door een gesprek te visualiseren met behulp van playmobilpoppetjes en ander concreet
materiaal krijgt een kind inzicht in een gebeurtenis en/of situatie. Tijdens gesprekken wordt er meestal
een beroep gedaan op de verbale vermogens. Dit is voor veel kinderen best lastig. Met Poptalk maak
je gebruik van beeldtaal. Hierdoor wordt er een beroep gedaan op de verbeeldende vermogens van
een kind of persoon. In deze methode gaat het om het visualiseren van onderwerpen.

Hierdoor wordt het mogelijk om als begeleider meer inzicht te
krijgen in de belevingswereld van het kind. Wat houdt het kind
bezig? Wat is zijn eigen werkelijkheid? Hoe voelt hij zich? En waar
liggen mogelijke oplossingen? Beeldend materiaal helpt bij het
bespreken van de eigen werkelijkheid en kinderen voelen zich beter
begrepen.

Het gesprek kan gaan over o.a. moeilijke situaties, pesten,
weerbaarheid, doelen halen en leerproblemen. Ook kan het ingezet
worden als hulpmiddel bij diverse leervakken.

Verschillende kinderen hebben samen met juf Adinda al mogen
werken met deze methode en zijn erg enthousiast. Het is een
waardevolle aanvulling op onze extra begeleiding op onze school.

AGENDA

Agenda tot de kerstvakantie

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


