
Nieuwsbrief vrijdag 25 november 2022

VANDAAG GEEN SCHOOL

Studiedag
Vandaag, vrijdag 25 november 2022, heeft het personeel een studiedag. Het team gaat (verder) aan

de slag met het thema ‘taakgericht gedrag onder leerlingen’. Dus de leerlingen hebben vandaag een

dagje vrij!

SCHAKEL-TUIN

Schakel-tuin winterklaar maken
Vanmiddag gaat een groepje vrijwilligers, onder leiding van één van onze ouders-hovenier, Stefan

Booij, aan de slag om de Schakel-tuin winterklaar te maken. Het resultaat zult u maandag wel zien. Nu

alvast een hartelijk dank aan alle vrijwilligers en aan Stefan!

NIEUWS

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

Roosterwijziging groep 8
Maandag 28 november 2022: juf Hanna van Dijk (in plaats van juf Judith de Waal).

Bouwpiet op school
Sinds de Sint in het land is, staat er een bouwkeet op het plein. De bouwpiet heeft gehoord dat we

bezig zijn met een nieuw schoolplein en dacht al wel vast te beginnen!

Hij heeft al koffie gedronken met andere pieten, hij heeft zijn was al buiten gehangen, spijkers laten

slingeren op het plein en afgelopen week was hij zelfs al begonnen met het schoolplein aan te passen

naar aanleiding van de plattegronden die de kinderen allemaal zelf bedacht hadden. Maar meester

Marius-Jan vond het geen goed idee…er is al een plattegrond gemaakt en zo moet het worden. Groep

4 heeft een brief geschreven aan de bouwpiet dat de goede plattegrond op school ligt en dat hij mag

komen kijken.

De kinderen kregen een brief terug en daarin vertelde bouwpiet dat hij komt kijken en dat alle
kinderen van de Schakel maandag hun schoen mogen zetten! Dan komt bouwpiet er iets in doen.

Hoe leuk is dat!

We wachten af wat bouwpiet nog meer in petto heeft de komende week…

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


Surprises bovenbouw
Nog even voor de duidelijkheid: de surprises moeten op donderdag 1 december na schooltijd (mag tot

16.30 uur) of vrijdagochtend 2 december voor schooltijd op school gebracht worden. De kinderen

zetten hun surprise op de tribune op de aangegeven plek. Ze zien een bordje met de groep erop

liggen.

Op vrijdagmiddag 2 december vanaf 14.15 uur mogen de kinderen de surprises bekijken in de

klassen. Vanaf 14.30 uur mogen de ouders ook een kijkje nemen bij alle surprises. Dus loop
gerust even binnen om rond te kijken!

Zorgen jullie dat de naam van het kind voor wie het is niet te zien is aan de buitenkant? Zo blijft het

nog even spannend voor wie welke surprise is.

Volkskerstzang
Er hebben zich al heel veel kinderen opgegeven voor het kinderkoor voor de Volkskerstzang. Wat

super leuk! De ouders van de kinderen die zich opgegeven hebben, hebben allemaal een bericht in

social schools gekregen waarin een link staat naar de youtube lijst met liedjes om thuis ook te kunnen

oefenen. Mocht u niks ontvangen hebben, dan hoor ik het graag. Dan stuur ik het bericht nog naar u

toe.



Mocht u uw kind nog niet opgegeven hebben en uw kind wil toch wel meezingen, laat het mij weten

voor 5 december en dan stuur ik u ook de liedjeslijst toe.

Groetjes Wilma van der Schaft

Open ochtend
Fijn dat afgelopen maandag verschillende ouders ons wisten te vinden om hun kleuter op te geven als

nieuwe leerling van de Schakel! In januari 2023 komt een volgende Open ochtend!

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.

Tevens zoeken we ouders die bij het koek en zopie kraampje willen staan.

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

SCHAKEL-VERGADERINGEN

mailto:karin.kroon@schakelvinkeveen.nl
mailto:janneke.burggraaff.or@schakelvinkeveen.nl


Vergadering werkgroep Schoolplein
Volgende week maandagavond 28 november 2022 vergadert de werkgroep Schoolplein.

Vergadering Ouderaad
Volgende week dinsdagavond 29 november 2022 vergadert de Ouderraad.

VAN DE JUFFEN EN MEESTERS

Voorlopig afscheid stage-juffen
Vorige week vrijdag waren de stage-juffen Rebecca en Elise voor het laatst op school. Nu gaan ze

weer een periode de Driestar-schoolbanken in. In januari 2023 komen de stage-leerkrachten weer

terug op 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


