
Nieuwsbrief vrijdag 10 maart 2023

NIEUWS

School luisvrij!
Afgelopen maandag 6 maart was de controle op luizen. Gelukkig, de school is luisvrij! Na de

meivakantie volgt een nieuwe controle.

Vervolg rapportgesprekken
Ook volgende week vinden er nog rapportgesprekken plaats. Via uw leerkracht heeft u bericht

ontvangen over het tijdstip/tijdstippen.

Gezonde start
Afgelopen dinsdagmorgen 7 maart 2023 was er weer de Gezonde start voor alle leerlingen. Zoals

gebruikelijk verzorgd door onze Ouderraad. Hartelijk dank hoor!

Buitenlesdag
Dinsdag 4 april aanstaande is de landelijke Buitenlesdag. De Schakel doet hier ook aan mee. Nadere

informatie volgt!

Ouders Lokaal
AANKOMENDE ACTIVITEITEN

23 maart Workshop Opvoedopstellingen in Mijdrecht

Volleybaltoernooi (van meester Joppe)
Op 22 maart 2023 organiseert Volleybal Vereniging Atalante weer het scholentoernooi in

samenwerking met Restaurant De Veensteker. Dit jaar organiseren ze het scholenvolleybaltoernooi

volgens het nieuwe principe: King of the Court! Tijdens de volleyballessen op school leer je dit leuke

spel!

Volleybaltoernooi: Woensdag 22 maart 2023 van 15:00 - 17:00 (incl. prijsuitreiking)

Locatie: Sporthal de Boei

Leerlingen kunnen zich in duo's aanmelden tot 15 maart 15:00 uur, via deze link:

ttps://forms.gle/UBAWucfvE1VK2KYP9

Meer informatie vind je op onze website en in de bijlage :

https://www.vv-atalante.nl/nieuws/2750/de-veensteker-scholentoernooi-schoolvolleybal-meets-king-of-t

he-court

https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/workshop-opvoedopstellingen
https://forms.gle/UBAWucfvE1VK2KYP9
https://www.vv-atalante.nl/nieuws/2750/de-veensteker-scholentoernooi-schoolvolleybal-meets-king-of-the-court
https://www.vv-atalante.nl/nieuws/2750/de-veensteker-scholentoernooi-schoolvolleybal-meets-king-of-the-court


Doe je mee? Tijdens de komende twee gymlessen zal er een trainer van vv Atalante langskomen om

een clinic volleybal te geven en om het principe van King of Court uit te leggen.

Laatste studiedag
Gisteren, donderdag 9 maart, was de laatste studiedag van dit schooljaar 2022-2023. De opleiding

van onze leerkrachten tot ‘werkplekbegeleider’ is nu afgerond. Dit was een onderdeel van het traject

om de Schakel tot Opleidingsschool te laten zijn.

Vergadering bestuur en
Medezeggenschapsraad
Volgende week woensdagavond 15 maart 2023 is

er een gezamenlijke vergadering van het bestuur

met onze Medezeggenschapsraad.

Meeleven
We leven mee met de familie Stadman. Afgelopen

dinsdag 7 maart is oma Wattimena, na een

ernstige ziekte, begraven. Oma is 63 jaar oud

geworden. Afscheid-nemen doet pijn. We wensen

hen veel sterkte en Gods’ nabijheid toe.

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.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Wisseling ouderlid in de MR
Sinds deze week heeft er een wisseling plaatsgevonden binnen de oudergeleding van de MR. Katinka

Viergever heeft afscheid genomen en Denise Zeldenrijk neemt haar plaats in. Denise, van harte

welkom in de MR!

GEBEDSKRING



Afgelopen woensdag, op Biddag, is de gebedskring van de Schakel voor het eerst bij elkaar gekomen.

De ouders die deze gebedskring organiseren, vroegen mij om het volgende met u te delen:

‘We zijn gestart met een gebedskring voor de Schakel. De bedoeling is dat we structureel, op de

eerste woensdag van de maand, samenkomen. Indien de eerste woensdag van de maand in de

vakantie valt, is het op de eerste woensdag na de vakantie. Alle ouders zijn welkom! Programma:

inloop vanaf 8.30u en om 8.45u starten we. Er is iemand die een inleiding verzorgt, we zingen of

luisteren een lied en gaan daarna in gebed tot 9.15u. Locatie: in de BSO-ruimte van de Schakel.

Eerstvolgende bijeenkomst: woensdag 5 april 2023.’

IN DE MEDIA

Ruim zeven miljoen euro trekt De Ronde Venen nog dit

jaar uit om schoolgebouwen in het basisonderwijs op te

knappen, uit te breiden en energiezuinig te maken.

Basisschool de Schakel in Vinkeveen is als eerste aan

de beurt. En dat is pas het begin. Het duurt een kleine

vijftien jaar, maar dan moeten alle basisscholen in De

Ronde Venen er weer tiptop uitzien. Gemeente De

Ronde Venen heeft daarvoor een allesomvattend plan

opgesteld, nadat uitbreidingen van scholen lange tijd

uitbleven en onderhoud werd overgeslagen. Als eerste

is basisschool de Schakel in Vinkeveen aan de beurt.

Deze school moet uitgebreid worden. Daarna volgt

uitbreiding van de Piet Mondriaanschool in Abcoude.

Ook investeert de gemeente in maatregelen om de

levensduur van verschillende gymzalen te verlengen.

,,Wij hebben twee extra lokalen nodig in ons pand aan

de Pijlstaartlaan”, vertelt voorzitter Jacco Kroese van de

Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in Vinkeveen, waaronder basisschool de Schakel in

Vinkeveen valt. ,,Nu hebben wij twee locaties; wij willen alles op één plek concentreren. De bedoeling

is om kinderopvang in ons gebouw te integreren.” De school van Kroese heeft op dit moment acht

lokalen. Voor de uitbreiding heeft de gemeente 921.000 euro uitgetrokken. Maar is het niet logisch dat

scholen zelf die uitbreidingen en renovaties betalen? ,,Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de

stenen, de schoolbesturen gaan over beheer en exploitatie. Een school bepaalt of er nieuwe

leerlingen worden aangenomen of doorverwezen omdat er op dat moment geen plek is. De gemeente

maakt dat niet uit”, legt wethouder Cees van Uden uit. De investeringen in basisscholen zijn nodig om

de leerlingen prettig, veilig en netjes onderwijs te kunnen bieden. Maar goedkoop is dat niet. De

komende uitbreidingen en renovaties kosten dit jaar ruim 7,7 miljoen euro. Tot 2037 denkt het

gemeentebestuur zo’n 51 miljoen euro kwijt te zijn.



Filmpje RTV Utrecht 16-2-2023 start vanaf 3 min en 37 sec en Artikel RTV Utrecht

De Groene Venen 17-02-2023 De Nieuwe Meerbode

RTV Ronde Venen

SCHOOLPLEIN

Opbrengst lege flessen
De kliko was weer vol met lege flessen en is vorige week geleegd. Opbrengst: € 37,75. Hartelijk dank!

Nieuwsbrief Schoolplein

https://www.rtvutrecht.nl/tv/aflevering/unieuws/RTVU_3511457_20230216170000
https://www.rtvutrecht.nl/tv/aflevering/unieuws/RTVU_3511457_20230216170000
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3541781/met-51-miljoen-worden-de-basisscholen-in-de-ronde-venen-de-komende-jaren-aangepakt
https://issuu.com/de_groene_venen/docs/de-groene-venen-17-02-2023/16
https://www.meerbode.nl/gemeente-investeert-komende-jaren-fors-in-schoolgebouwen-en-gymzalen/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=gemeente-investeert-komende-jaren-fors-in-schoolgebouwen-en-gym
https://issuu.com/de_groene_venen/docs/de-groene-venen-17-02-2023
https://www.meerbode.nl/gemeente-investeert-komende-jaren-fors-in-schoolgebouwen-en-gymzalen/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=gemeente-investeert-komende-jaren-fors-in-schoolgebouwen-en-gym
https://rtvrondevenen.nl/nieuws/artikel/met-51-miljoen-worden-de-basisscholen-in-de-ronde-venen-de-komende-jaren-aangepakt
https://rtvrondevenen.nl/nieuws/artikel/met-51-miljoen-worden-de-basisscholen-in-de-ronde-venen-de-komende-jaren-aangepakt


Naast deze Nieuwsbrief ontvangt u ook een ‘extra’ nieuwsbrief in de vorm van een

Nieuwsbrief-herinrichting Schoolplein. Nu de herinrichting van het schoolplein dichterbij komt, zal ook

af en toe de Nieuwsbrief-herinrichting Schoolplein verschijnen. Dank aan de Werkgroep Schoolplein,

die deze nieuwsbrief heeft samengesteld!

Tenslotte
Allen hartelijk gegroet vanuit de Pijlstaartlaan!

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


