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NIEUWS

Vervolg toetsweken
Ook nog volgende week, tot en met vrijdag 3 februari 2023, worden de CITO’s afgenomen. Dit keer de

zogenaamde CITO-M-afname, de ‘middentoets’. Dit voor de groepen 3 tot en met 8; voor rekenen,

spelling, begrijpend lezen, woordenschat. We zijn benieuwd naar de resultaten....

Afname AVI-DMT
Volgende week gaat (oud)-meester Jaap van der Velde verder met de afname van de

AVI-DMT-toetsen:

● Maandag 30 januari, AVI groep 6-7

● Dinsdag 31 januari, AVI groep 5

● Donderdag 2 februari, DMT groep 5

Rapporten februari 2023
Op donderdag 23 februari 2023 krijgen de leerlingen hun rapport mee. De daarop volgende

rapportgesprekken zijn gepland op dinsdagmiddag en -avond 7 maart 2023 EN in de week van 13

maart 2023 (hiervoor zet iedere leerkracht tijdsloten open).

Op donderdag 23 februari aanstaande om 19.00 uur zet iedere leerkracht de tijdsloten open en kunt u

als ouders/verzorgers gaan inschrijven! Zorg dat u er snel bij bent...!

Terugblik Inloopmoment ouders/verzorgers
Fijn dat zovelen afgelopen dinsdag de school wisten te vinden tijdens het inloopmoment. Dank voor

uw betrokkenheid!

Reminder: Studiedag
Zoals u weet (uit de Jaarkalender): maandag 6 februari 2023 hebben de leerlingen GEEN school. Het

team heeft dan namelijk een studiedag.



Schoolfruit komende week

Kindercoach
Volgende week woensdag 1 februari 2023 is kindercoach juf Ilse weer op de Schakel.

Hercontrole op luizen
Het luizenteam komt volgende week maandagmiddag 30 januari 2023 voor een hercontrole in de

groepen 4 en 8. Hopelijk zijn we daarna weer luis-vrij.

Roosterwijziging groep 3 volgende week
Donderdag 2 februari 2023 (vanwege een studiedag van juf Anneleen): juf Anja staat voor de groep.

PERSONEEL

Baby bij juf Willemijn!
Wellicht heeft u het al gehoord....vorige week vrijdagavond 20 januari 2023 is er een baby geboren bij

(juf) Willemijn en Jeroen. Wat bijzonder, en wat fijn dat alles goed gaat met moeder en zoon. Zijn

naam is Olivier.

Namens de school: van harte gelukgewenst met Olivier! En ook Ties feliciteren we met zijn kleine

broertje! En we wensen jullie als gezin Gods’ Zegen toe.

We wensen Willemijn en Jeroen een fijne kraamperiode toe.

Wilt u/jij hen een kaartje sturen? Zie hieronder (op het kaartje) het adres.





Start juf Noa
Met ingang van volgende week komt juf Noa de Haan (weer) op onze school. Inmiddels heeft ze haar

opleiding Onderwijsassistent bijna afgerond, en nu komt ze - tot het einde van dit schooljaar - haar

afstudeerstage bij ons op school doen. Daarvoor is zij de volgende dagen bij ons in de volgende

groepen werkzaam:

● Maandag: groep 4

● Dinsdag: groep 3

● Donderdag: groep 1

● Vrijdag: groep 3

Welkom juf Noa op de Schakel!

Meester Vincent
Met ingang van volgende week is meester Vincent ‘volledig’ voor de Schakel. Vanaf 1 september 2022

was meester Vincent al 1 dag in de week op de Schakel werkzaam, en vanaf 1 februari 2023 5 dagen,

waarbij hij 1 dag in de week naar de PABO-gaat.

Meester Vincent is een zogenaamde zij-instromer, die middels een verkort traject de PABO-opleiding

volgt en daardoor bevoegd voor de klas mag staan.

Met ingang van 1 februari 2023 is meester Vincent in de volgende groepen werkzaam:

● maandag: groep 8 (samen met juf Judith de Waal)

● dinsdag: groep 8 (samen met meester Kevin)

● woensdag: groep 8

● vrijdag: groep 6-7 (samen met juf Karin).

Meester Vincent: fijn dat u nu ‘helemaal’ bij de Schakel bent en succes met uw opleiding!

Vakantierooster schooljaar 2023/2024 (let op!)

Hieronder treft u het vakantierooster aan voor het nieuwe schooljaar 2023/2024.

Een aantal ouders gaven aan dat dit rooster niet klopt met het rooster dat op de site te lezen is. Dat

klopt. Het rooster wat op de site staat is van DIT schooljaar 2022-2023....



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.


