
Nieuwsbrief vrijdag 10 februari 2023

NIEUWS

Einde schoolfruit
Deze week is er voor het laatst (in dit schooljaar) fruit geleverd op de Schakel, wat wij mochten

uitdelen aan de kinderen. Dit Europese project loopt tot begin februari. Na de zomervakantie zullen we

ons opnieuw inschrijven voor een volgend schoolfruit-project.....

Groep 6-7 bezoek het Rijksmuseum
Vorige week donderdag heeft groep 6-7 het Rijksmuseum in Amsterdam bezocht.

Fluistertelefoons groep 3
De onderhoudsmannen van de Schakel hebben vorige week ‘fluistertelefoons’ gemaakt voor de

leerlingen van groep 3. Bedankt hoor! En.....de leerlingen hebben er al volop mee gewerkt!

AVI-DMT
Deze week hebben de ‘eigen’ juffen nog de AVI-DMT-toets afgenomen bij de leerlingen van groep 3.

Vreemde meneer
Volgende week woensdag 15 februari 2023 komt er een ‘vreemde meneer’ in de groepen 3 tot en met

8. Deze meneer is al meer geweest, in het kader van het jaarthema ‘taakgericht gedrag’ voor alle

groepen.

Ontruimingsoefening
Volgende week donderdag 16 februari 2023 is er (opnieuw) een Ontruimingsoefening in de school. Nu

is de dag wel bekend, maar het tijdstip niet.....We zijn natuurlijk benieuwd of alles goed verloopt...

Welkom
Een hartelijk welkom aan Aila. Met ingang van vorige week is zij een nieuwe leerling van groep 0-1.

Een fijne tijd hoor op de Schakel!



Zendingsgeld
De zendingsgeldpotjes zijn weer geleegd en samen hebben we 40 euro gespaard. Daarvoor kan iets

moois gekocht worden voor Juan zelf én voor zijn klas. Bedankt weer daarvoor!

Ouderavond groep 5 Doe Het! Training, woensdag 15 febr 19.30 uur
Volgende week woensdagavond 15 februari, worden de ouders/verzorgers van de leerlingen van

groep 5, geïnformeerd over de te geven Doe Het! Training. Welkom!

Ouder-Thema-Avond dinsdag 21 maart 2023
Noteer alvast in uw agenda: dinsdagavond 21 maart 2023. Voorlopige onderwerpen: Schoolplan

2019-2023, Zorgteam en Schoolplein.

Inschrijven schoolvoetbaltoernooi (van meester Joppe)
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Ook dit jaar wordt er weer het schoolvoetbaltoernooi georganiseerd op de velden van Hertha

(Vinkeveen), Argon (Mijdrecht) en CSW (Wilnis).

De speeldata zijn op:

woensdag 29 maart: jongens groep 7/8 bij Hertha

woensdag 5 april: jongens groep 5/6 bij Argon en meisjes groep 7/8 bij CSW

woensdag 12 april: jongens groep 3/4 bij Argon en meisjes groepen 3 t/m 6 bij CSW

Groep 7/8 speelt 8 tegen 8 op een half veld (7 spelers en 1 keeper).

Groep 3 t/m 6 spelen 6 tegen 6 op een kwart veld (5 spelers en 1 keeper).

De toernooien beginnen om 13.30

Tot en met dinsdag 14 februari kunt u uw kind inschrijven voor het schoolvoetbal. Dit kan door het

volgende formulier in te vullen:

https://forms.gle/Ks6udofpmhKpB1WL7

Met vriendelijke groet, meester Joppe.

https://forms.gle/Ks6udofpmhKpB1WL7


Leerlingenraad
Volgende week maandag 13 februari komt onze Leerlingenraad weer in vergadering bijeen.

Adviesgesprekken groep 8
Volgende week maandag 13 februari en dinsdag 14 februari zullen de definitieve adviesgesprekken

worden gehouden. Hierin krijgen ouders/verzorgers en kind te horen welke schooladvies wij passend

vinden. Ook bespreken we de resultaten van de laatst gemaakte Cito-toetsen.

Volgende week vrijdag 17 februari: roosterwijziging groep 3
Juf Wilma (in plaats van juf Anja).

Schakel-agenda tot en met de voorjaarsvakantie

20 februari Open ochtend

23 februari Rapporten mee naar huis

Vrije inloopmiddag ouders

24 februari school dicht Alle leerlingen VRIJ

27 feb - 3 maart Voorjaarsvakantie

Open Ochtend d.d. maandag 20 februari 2023





SCHOOLPLEIN

Flessenactie
Ook deze week is er een volle kliko met flessen geleegd. Opbrengst: € 33,25. Hartelijk dank!

Tenslotte
Allen hartelijk gegroet vanuit de Pijlstaartlaan!

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


