
Nieuwsbrief vrijdag 13 januari 2023

NIEUWS

Welkom (1)
Aan Elli, die na de kerstvakantie is gestart als nieuwe leerling van groep 5. Veel plezier hier op school!

Welkom (2)
Aan Konstantina die na de kerstvakantie is gestart in groep 3. Welkom hoor!

Start toetsweken
De CITO-weken zijn weer van start gegaan. De komende weken zullen in de groep 3 t/m 8 de

CITO-toetsen weer worden afgenomen. Het is een moment opname, maar wel een mooi meetmoment

om te kijken hoever de leerlingen zijn in hun ontwikkeling. Wanneer de rapporten meegaan, kunt u

daarin de resultaten zien en op de contactavond bespreken met de leerkrachten.

Start AVI en DMT-toetsen
Ook starten we volgende week met de afname van de AVI en DMT-toetsen. We hebben de

oud-Schakel-directeur de heer Jaap van der Velde bereid gevonden om deze af te gaan nemen, waar

we natuurlijk heel blij mee zijn.

Vervanging groep 8
Woensdag 18 januari 2023: meester Kees van den End.

Volgende week woensdagavond: Ouder-Thema-Avond
Volgende week woensdagavond 18 januari 2023 is de eerste Ouder-Thema-Avond van dit schooljaar.

Het thema is: ‘wat gunnen wij onze kinderen’. Aanvang: 19.30 uur. We hebben de heer Guido de Bruin

van Verus gevraagd om deze avond te leiden. Hem kennende, zal hij dit op een interactieve manier

doen, waarbij u als ouders/verzorgers ook met casussen aan de slag gaat. Het programma van de

avond treft u hieronder aan.

Welkom iedereen!



Van het Luizenteam
Volgende week maandag is er een hercontrole in de groepen 4 en 8.



Schoolplein
We sparen maar door voor het nieuwe schoolplein....Vorige week is de container met lege flessen

weer geleegd. Opbrengst € 27,15. Hartelijk dank! En....blijft u/jij lege flessen aanleveren?

Schoolfruit komende week

Kindercoach op de Schakel
Binnen de vorming van het Onderwijs Kindcentrum de Schakel werken we sinds kort ook met een

Kindercoach op de school. Volgende week woensdag is ze, juf Ilse van de Burgwal, weer op school

aanwezig. Wanneer u daarvan gebruik wilt maken, neem dan even contact op met de directeur.

PERSONEEL

Juf Rebecca en juf Elise
De stage-juffen, juf Rebecca en juf Elise, starten volgende week weer op de Schakel. Dit voor een

periode van 3 weken; in groep 3. Welkom weer, juf Rebecca en juf Elise!

Juf Inge
Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangekondigd, is na de kerstvakantie zowel juf Petronette als juf Inge

op school werkzaam als IB-er. Juf Petronette is daarbij met name verantwoordelijk voor het

beleidsmatige deel en juf Inge voor de leerlingzaken, waarover u dan als ouders/verzorgers met haar

contact hebt. Iedere vrijdag is juf Inge hiervoor op school beschikbaar. Neem gerust contact met haar

op: ib@schakelvinkeveen.nl.

mailto:ib@schakelvinkeveen.nl


Vakantierooster schooljaar 2023/2024

Vakantie rooster PCB de Schakel – schooljaar 2023/2024

Herfstvakantie 14 oktober t/m 22 oktober 2023

Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024

Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 25 februari 2024

Meivakantie 27 april t/m 12 mei 2024

Zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus 2024

Tenslotte
Allen hartelijk gegroet vanuit de Pijlstaartlaan!

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


