
Nieuwsbrief vrijdag 9 december 2022

DAG SINTERKLAASJE

Sint op bezoek op de Schakel
Afgelopen maandag was het zover.....Sint kwam op bezoek, met zijn pieten, op de Schakel. Het was

een geweldig feest! Dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt, en in het bijzonder onze

Ouderraad! Inmiddels is Sint weer teruggekeerd naar Spanje....Sint, tot volgend jaar!



NIEUWS

Nieuwe klink op buitendeur
In het kader van veiligheid is er een nieuwe klink geplaatst op de buitendeur (hoofdingang). Daardoor

is de school vanaf buiten niet meer toegankelijk. Betekent: druk even op de schoolbel (naast de

hoofdingang), en u wordt even opgehaald.

Vreemde juf
Volgende week maandagmorgen 12 december 2022 is er een ‘vreemde juf’ in groep 6-7. Namelijk een

(nieuwe) juf die een proefles komt geven, met het oog op de komende periode van

zwangerschapsverlof van juf Willemijn (gaat in na de kerstvakantie).

Inloopuur
Volgende week donderdag 15 december 2022 is er weer een Inloopuur van 14.30-15.00 uur. Kom

gezellig in de school....de leerkrachten staan voor u klaar!

Schooldokter is geweest
Afgelopen dinsdag en woensdag was de schooldokter (GGD) op school, en heeft de leerlingen van

groep 2 onderzocht. Over ca. 2 weken krijgen alle ouders van groep 2 schriftelijk van de GGD bericht

over de uitkomsten.

In januari 2023 komt de schooldokter weer terug. Dan voor de leerlingen van groep 7.

Uitkomst vergadering Leerlingenraad
Afgelopen woensdagmorgen was er een vergadering van de Schakel-leerlingenraad. We hebben de

nieuwe pleinregels doorgenomen en ook gesproken de gebruikmaking van de buitenspelmaterialen.

Zo was onze leerlingenraad van mening dat de hoepels niet zijn bedoeld zijn om mee te gooien in de

voetbaldoeltjes; dus daar gaan we mee stoppen.

Winterkleding voor Oekraine
In Oekraïne is de winter begonnen met vorst en sneeuw. Veel mensen hebben geen verwarming meer

stroom of gas. Er is een grote behoefte aan warme winterkleding, winterjassen, plaids, mutsen,

wanten, sjaals ed. Een aantal Oekrainers die in Vinkeveen wonen zamelen deze spullen in. Heeft u

nog spullen over die schoon en heel zijn dan willen zij ze graag hebben. Voor de kerst vertrekt er nog

een transport naar Oekraine. U mag uw bijdrage op de tribune neerzetten. Hartelijk dank vast!



Alvast voor uw agenda: eerste Oude-Thema-Avond schooljaar 2022-2023



Schakel in kerstsfeer
Afgelopen dinsdagavond heeft onze Ouderraad met man en macht gewerkt om de school weer in

kerstsfeer te brengen. Nu, het resultaat mag er zijn.....wat een sfeer..... Hartelijk dank, Ouderraad!

Juf Judith dW komt weer
Na een zeer ernstige ziekteperiode van zoon Jonathan van juf Judith dW, mocht Jonathan afgelopen

woensdag het ziekenhuis weer verlaten om thuis te komen. Heel hartelijk dank voor uw enorme

betrokkenheid en medeleven. We zijn God dankbaar voor Zijn bewarende hand.

En voor groep 8: aanstaande maandag is juf Judith weer op school!

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.

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

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

Om met uw kind deel te nemen aan de wandeling moet u zich opgeven.

Dat kan via onderstaande link. U kunt dan ook een voorkeur voor een starttijd aangeven..

https://forms.gle/3mQGkSkrRKutQWhX7 De sluitingsdatum is 16 december!

Wilt u ook glazen potten sparen voor ons?

Schoolfruit voor komende week

SCHAKEL-VERGADERINGEN

Vergadering Werkgroep OKC
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Volgende week maandagavond 12 december vergadert de werkgroep Onderwijs Kindcentrum van de
Schakel.

Bestuursvergadering
Volgende week woensdagavond 14 december vergadert het bestuur van onze school.

AGENDA

Agenda tot de kerstvakantie

Donderdag 15 december, 14.30 uur Inloopmiddag ouders

Dinsdag 20 december, 18.00 uur Kerstviering school

Donderdag 22 december Kerstontbijt in de groepen met aansluitend
Kerstviering

Vrijdag 23 december School VRIJ (begin kerstvakantie)

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


