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NIEUWS

School luisvrij
Afgelopen maandag 20 februari was de hercontrole op luizen. Gelukkig, de school is weer luisvrij!

Rapporten
Vandaag, donderdag 23 februari, krijgen de leerlingen hun eerste rapport van dit schooljaar

2022-2023 mee. Ongetwijfeld bent u heel benieuwd....

Inschrijven rapportgesprekken
Vanaf vanavond (donderdag) 19.00 uur, zetten de leerkrachten de tijdsloten op Social Schools open,

en kunt u gaan ‘inschrijven’ voor de rapportgesprekken.

Volgende week voorjaarsvakantie
Met ingang van morgen (vrijdag 24 februari) tot en met vrijdag 3 maart 2023 hebben we

voorjaarsvakantie en hebben de leerlingen (en leerkrachten) een weekje vrij.

Fijne vakantie! Maandagmorgen 6 maart 2023 verwachten we alle leerlingen weer om 8.30 uur!

BSO in de voorjaarsvakantie
In de voorjaarsvakantie is er op maandag, dinsdag en donderdag de hele dag BSO in de school.

Luizencontrole
Dinsdagmiddag 7 maart 2023 is er de (reguliere) luizencontrole.

Gezonde start
Dinsdagmorgen 7 maart 2023 is er weer de Gezonde start voor alle leerlingen. Dan krijgen alle

leerlingen fruit. Dit wordt verzorgd door de Ouderraad; dank daarvoor!



Ons sponsorkind bedankt

Biddag voor gewas en arbeid
Woensdag 8 maart is het biddag. We staan deze dag stil bij het gebed voor gewas en arbeid.

Ook op de Schakel staan we stil bij biddag. Het thema is dit jaar: Zie jij het ook?

Daar gaan we in de groepen mee aan de slag.

Het bijbelverhaal wat we hierbij vertellen is het verhaal van Elisa en zijn knecht uit 2 Koningen 6: 8 –

23. Hierin speelt gebed en zien of niet-zien een grote rol. We zingen allemaal het lied Bewaar je oog

voor wat je ziet en knutselen rondom het verhaal.



’s Middags is er een speciale kinderviering in de Hervormde Kerk van Vinkeveen aan de Herenweg.

Deze start om 14.30 uur. Proponent Slingerland uit Gouda zal deze viering voorgaan.

Het lied, het verhaal en de gemaakte opdrachten komen in de kerk terug.

Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd en welkom!

Donderdag 9 maart: GEEN school (ivm studiepersoneel)
De laatste studiedag van dit schooljaar 2022-2023 is op donderdag 9 maart aanstaande. De

leerkrachten krijgen dan scholing voor ‘werkplekbegeleider’; dit als afronding van het traject om

‘Opleidingsschool’ te worden.

Dus: donderdag 9 maart aanstaande hebben de leerlingen VRIJ.

Vergadering werkgroep OKC de Schakel
Maandagavond 6 maart 2023 vergadert de werkgroep OKC.

Welkom Andrii
Een welkom aan Andrii, die sinds kort een nieuwe leerling is van groep 1! Fijne tijd toegewenst op de

Schakel!

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

2019-2023, Zorgteam de Schakel, voortgang Onderwijs Kindcentrum en herstructurering Schoolplein.

Tenslotte
Allen hartelijk gegroet vanuit de Pijlstaartlaan!

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


