
Nieuwsbrief vrijdag 3 februari 2023

NIEUWS

Studiedag
Volgende week maandag 6 februari 2023 is er GEEN school. Het personeel heeft dan een studiedag.

Dus de leerlingen hebben een lang weekend.....

Welkom
Aan Aila, die vorige week is gestart als nieuwe leerling van groep 0-1. Welkom Aila!

Nieuwe afspraken Schakel-boom
Om de schoolafspraken beter te onthouden en na te

kunnen leven, hebben we sinds vorig voorjaar bij beide

ingangen van de school een Schakel-boom hangen.

Hierop komt elke maand een afspraak van de maand te

hangen, die ook in alle groepen wordt opgehangen en

besproken. Deze maand is de afspraak waar extra

aandacht aan besteed wordt ‘Rennen doen we op het

plein, lopen is voor binnen fijn’. Wanneer deze afspraak

goed wordt nageleefd, kan er (ook op de gangen) rustig

gewerkt worden en ontstaan er geen onveilige situaties.

Volgende maand weer een andere afspraak……

Letterfeest groep 3
Wat een feest, vorige week donderdag- en vrijdagmiddag! Het ‘letterfeest’ voor groep 3. De groep

3-ers hebben nu allemaal een letterdiploma op zak; gefeliciteerd!



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


Vergadering werkgroep Schoolplein
Volgende week maandagavond 6 februari 2023 vergadert de Werkgroep Schoolplein.

Vergadering Ouderraad
Volgende week dinsdagavond 7 februari 2023 vergadert de Ouderraad van onze school.

Bestuursvergadering
Volgende week woensdagavond 8 februari 2023 vergadert het bestuur.

Schoolfruit komende week tevens LAATSTE week!!

Kindercoach
Volgende week woensdag 8 februari 2023 is kindercoach juf Ilse weer op de Schakel.

Hercontrole op luizen
Het luizenteam komt volgende week dinsdagmidddag 7 februari 2023 voor een hercontrole in de

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

Adviesgesprekken groep 8
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.

Open Ochtend d.d. maandag 20 februari 2023





PERSONEEL

Juf Elise
Juf Elise gaat vanaf volgende week weer de PABO-schoolbanken in. In mei aanstaande komt ze weer

terug op de Schakel.

Meester Vincent
Vanaf afgelopen woensdag 1 februari 2023 is meester Vincent nu ‘fulltime’ verbonden aan de Schakel.

Natuurlijk hoort daar een welkomstbloemetje bij. Welkom meester!

Tenslotte
Allen hartelijk gegroet vanuit de Pijlstaartlaan!

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


