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Agenda:
31 mei- 4 juni Extra vakantieweek voor de groepen 1/m 4

9 juni Zwaaimoment
10 juni Schoolontwikkelingsvergadering
14 juni Schoolfotograaf

15,16 en 17 juni Alternatieve kampdagen groep 8
23 juni Studiedag, alle kinderen zijn vrij
30 juni 19.30 uur: Vergadering Medezeggenschapsraad
7 juli Zwaaimoment
8 juli Wenmoment
9 juli Rapport mee

14 juli Afscheidsavond
16 juli 12.15 uur Begin zomervakantie

Bijbelse Geschiedenis
Rond Hemelvaart is op school het verhaal verteld dat Jezus naar de hemel ging, en met Pinksteren
hoorden de kinderen hoe de heilige Geest bij de volgelingen van Jezus kwam. De komende weken
lezen we verder uit het Bijbelboek Handelingen. We horen hoe de volgelingen van Jezus zijn verhaal
blijven vertellen, ook als Hij er zelf niet meer bij is.
In deze verhalen speelt de apostel Paulus een belangrijke rol. Onderweg naar Damascus krijgt hij een
visioen, waarin Jezus aan hem verschijnt. Vanaf dat moment reist Paulus de wereld rond om het
verhaal van Jezus overal te gaan vertellen.
Het thema bij deze verhalen is ‘Handen uit de mouwen’. Waarvoor steken wij onze handen uit de
mouwen?

31 mei - 4 juni De apostelen gaan door, Handelingen 5:27-42
Filippus en de Ethiopiër, Handelingen 8:26-40
Saulus wordt geroepen, Handelingen 9:1-9

7- 11 juni Eneas wordt beter, Handelingen 9:32-35
Tabita wordt beter, Handelingen 9:36-43
Petrus wordt bevrijd door een engel, Handelingen 12:1-19

14-18 juni Barnabas en Saulus gaan op reis, Handelingen 13:1-12
Paulus vertelt over God, Handelingen 13:13-49
Paulus en de waarzegster, Handelingen 16:11-18
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21- 25 juni Paulus en Silas worden gevangen genomen, Handelingen 16:19-24
Liederen in de nacht, Handelingen 16:25-40
De zonen van Skevas, Handelingen 19:13-20

28 juni- 2 juli Demetrius de zilversmid, Handelingen 19:21-40
Lezingen uit Handelingen 20-26

5 juli - 9 juli De schipbreuk, Handelingen 27:14-44
Paulus in Rome, Handelingen 28:11-31

12 - 16 juli Bidden, Lucas 11:1-13
De vogels in de hemel, Lucas 12:22-34
De gelijkenis van de verontschuldigingen, Lucas 14:15-24

Instroom
Milan Koelman gaat in juni ook beginnen aan zijn schoolcarrière en wel in groep 1/2 B. Welkom Milan
en een hele fijne tijd bij ons op De Schakel.

Personeel
We hebben alle reden om dankbaar te zijn. Voorkomend ziekteverzuim hebben we intern kunnen
opvangen, waardoor alle groepen gewoon naar school konden gaan. Onze interieurverzorgster, Ineke
Voerman breidt geleidelijk haar werkzaamheden weer uit.

Onderbouwvakantie
Zoals bekend: De kinderen van de groepen 1 t/m 4 hebben nog een extra weekje vakantie van
maandag 31 mei t/m vrijdag 4 juni.

Studiedag woensdag 23 juni
Deze ‘werkdag zonder kinderen’ is voor ons onmisbaar, want we evalueren het bijna afgelopen
schooljaar en kijken vooruit naar en doen voorbereidingen voor het komende schooljaar met elkaar.
Alle kinderen van groep 1 t/m 8 zijn deze dag vrij.

Schoolfotograaf
Op maandag 14 juni komt de schoolfotograaf individuele- en groepsfoto’s maken!
Vorig jaar hebben we helaas geen foto’s kunnen laten maken door de
schoolfotograaf, dus we zijn blij dat fotograaf Van Den Berg gelukkig weer kan
komen. Helaas kunnen er door corona (i.v.m. de veiligheid van kinderen én
fotografen) geen gezinsfoto’s van broertjes en zusjes gemaakt worden. Wij hopen
op uw begrip hiervoor.
Uiterlijk vier weken na de opnames ontvangen wij op school de foto’s. Ze worden
met de kinderen meegegeven. Betaling gaat buiten school om. Ook enveloppen
met foto’s die u niet wenst, moet u rechtstreeks naar de fotograaf terugsturen via

de meegeleverde antwoordenvelop. Tegelijk met dit Schakelaartje sturen wij u de brief toe met de
privacy-afspraken die wij met de fotograaf opgesteld hebben. Wilt u kennis nemen van de inhoud van
deze brief en zo nodig reageren?
Tip van de fotograaf: “Als je echt mooi op de foto wilt, kun je het beste kleurrijke kleding
aantrekken en geen zwarte of witte kleding”

Alternatief voor kamp groep 8
Het echte kamp kon in april niet doorgaan, maar de alternatieve kampdagen op
15,16 en 17 juni gelukkig wel. Niet slapen met klasgenootjes op een vreemde

2



kamer, maar lekker in je eigen bed om de volgende dag weer vol energie mee te doen met al het leuks.
Drie dagen volop genieten!

Afscheid van groep 8
Er wordt hard gerepeteerd voor de afscheidsmusical. Hoe de afscheidsavond eruit gaat zien, doen we
nog uitspraak over. We wachten nog even af wat er tegen die tijd weer mogelijk is. We houden u op de
hoogte.

Parro
De Parro-app is niet meer weg te denken en wordt veelvuldig gebruikt. Logisch, want het
is een snelle manier van communiceren. Echter, wij zijn niet de hele dag online! Onze
prioriteit ligt bij de kinderen en het verzorgen van goede lessen. Ziekmeldingen,
tandartsbezoeken etcetera kunnen daardoor niet altijd tijdig gelezen worden. Vandaar dat
de schoolregel is dat voor ziekmeldingen ‘gewoon’ naar school gebeld moet worden.
(0318-511133). Zie ook de omschrijving in de schoolgids, die te vinden is op onze website
www.schakelveenendaal.nl
De afgelopen periode hebben we gemerkt dat door Parro de lijntjes tussen ouders en leerkrachten kort
zijn. Dat is in veel gevallen prettig, maar heeft als nadeel dat de officiële weg wordt vergeten. In
bepaalde gevallen is een telefoontje of mailtje gepast. Als mailadres is hiervoor de.schakel@cpov.nl
geschikt. Deze mail komt binnen bij meester Rob.
Iets om met elkaar alert op te zijn!

NB De foto op onze site zullen we binnenkort aanpassen aan de nieuwe kleuren!

CITO
De M-toetsen (M staat voor midden van het schooljaar) lijken nog maar net achter de rug, toch is het
alweer tijd voor de E-toetsen (E staat voor einde van het schooljaar). In de weken van 7 en 14 juni
zullen er dagelijks toetsen worden afgenomen. Het is fijn als bij de afname van deze toetsen de groep
compleet is en er niet achteraf ingehaald hoeft te worden. Wilt er rekeningen mee houden bij het
maken van afspraken met bijvoorbeeld de orthodontist? Alvast bedankt.
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Rapporten
Is het rapport van uw kind alweer op school terug?

Interne verhuizing
De werkzaamheden hebben zich van buiten naar binnen verplaatst. Deze maand wordt een nieuwe
schuifwand geplaatst in de grote hal, worden nieuwe inloopmatten gelegd en worden voorbereidingen
getroffen voor de verhuizing van de groepen 6 en 7.

Thema-onderzoek door inspectie.
Op dinsdag 8 juni houdt de inspectie een online onderzoek op De Schakel rond het onderwerp:
‘Gevolgen van de corona crisis in het basisonderwijs’. Tijdens een online gesprek met meester Rob, juf
Gea en juf Gerda hoopt de inspecteur zicht te krijgen op eventuele leerachterstanden, zowel cognitief
als emotioneel, veroorzaakt door corona. Daarna worden 3 leerkrachten bevraagd op hun bevindingen.
Op dit moment doen wij onderzoek naar eventuele leerachterstanden. Onze bevindingen worden niet
alleen teruggekoppeld naar de inspectie, maar ook beschreven beschreven in ons Schoolprogramma
2021-2023 dat iedere school dient op te stellen volgens het nationaal Programma Onderwijs (NPO).

Extra onderwijs gelden
Zoals bekend stelt de minister van onderwijs extra gelden ter beschikking voor
het onderwijs ter bestrijding van eventuele onderwijsachterstanden. Welk bedrag
wij als Schakel precies gaan krijgen is nog niet bekend. Vandaar dat wij
definitieve besluiten rond formatie en groepsverdeling nog even voor ons uit
schuiven. We verwachten snel duidelijkheid te krijgen, waarna we onze
groepsindeling definitief kunnen vaststellen en op 30 juni ter instemming aan de
MR kunnen voorleggen. Pas daarna kunnen we de groepsindeling 2021-2022
aan kinderen en aan ouders bekend maken. Nog even geduld hebben dus.

Computers
In de afgelopen weken zijn alle oude ‘vaste’ computers die nog in school aanwezig waren, vervangen
door Chromebooks. Daardoor zijn we nu in het bezit van 3 karren met Chromebooks, zodat 3 volledige
groepen tegelijk met de chromebooks kunnen werken. We zijn blij met de vele mogelijkheden die dit
biedt!

Schakelafspraken.
Samen met de kinderen hebben wij de Schakel afspraken opgesteld. Om de afspraken levend te
houden, stellen wij elke maand één of twee afspraken centraal. In juni is dat de afspraak:

➢ Wat op school gebeurt, wordt op school uitgepraat.
Wat thuis gebeurt, wordt thuis uitgepraat.

Wilt u alle afspraken nog eens nalezen? U vindt ze in de Schoolgids. Bovendien hangen ze in de gang
en de hallen én in alle klassen. Voor de kinderen in groep 1 en 2 hebben we de afspraken in
makkelijker vorm gegoten. Deze maand bespreken we met de kinderen:

Iedereen hoort erbij!
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Herhaalde oproep Versterking Lunch Team
“Het lunch team is dringend op zoek naar versterking voor de maandag, maar ook
voor andere dagen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Helma van
Roekel 06-22702242.”
Op deze oproep in ‘t Schakelaartje van maart is positief gereageerd. Daar zijn we
blij mee, maar zeker voor de maandag is extra hulp erg welkom. Twijfelt u? Neem
dan contact op met Helma van Roekel, zij vertelt u graag meer dan wat u hieronder
al ziet staan.
Wat doet het lunch team?
Het lunch team houdt lunchpauze met de kinderen. De lunchpauze voor de kinderen bestaat uit twee
delen: 15 minuten eten en 15 minuten (buiten) spelen. De medewerker van het lunch team eet met een
groep kinderen en houdt met 2 andere medewerkers samen toezicht tijdens het spelen van de drie
groepen. Er zijn twee van deze lunchpauzes. De eerste lunchpauze is van 11.45 tot 12.15 uur voor de
middenbouwgroepen, de tweede van 12.20 tot 12.50 uur voor de bovenbouw. De werktijd is dus van
ongeveer 11.30 tot 13.00 uur. De inzet wordt vergoed: een lekker bakje koffie én een leuke
vrijwilligersvergoeding van €10,- per lunchpauze.

Vakantierooster 2021-2022
Op verzoek van een aantal ouders plaatsen we hierbij het concept vakantierooster voor volgend
schooljaar. Het is nog onder voorbehoud van de instemming door de MR. Na de MR vergadering van
30 juni zullen we het definitieve rooster publiceren. Aan onderstaand rooster kunt u dus geen rechten
ontlenen.

Vakantie Eerste dag Laatste dag

Herfstvakantie maandag 18-10-2021 vrijdag 22-10-2021

Kerstvakantie maandag 27-12-2021 vrijdag 07-01-2022

Voorjaarsvakantie maandag 28-02-2022 vrijdag 04-03-2022

Goede Vrijdag + Pasen vrijdag 15-04-2022 maandag 18-04-2022

Meivakantie (Incl. Koningsdag en
Bevrijdingsdag)

maandag 25-04-2022 vrijdag 06-05-2022

Hemelvaartsdag (+ extra vrije dag) donderdag 26-05-2022 vrijdag 27-05-2022

Pinksteren maandag 06-06-2022

Zomervakantie maandag 11-07-2022 vrijdag 19-08-2022

Spelen op het plein
Nog steeds geldt: Het plein is na schooltijd gewoon open om te spelen, maar ook hierbij houden we
ons aan de corona maatregelen. Dus geen grote groepen op het plein, vanaf 12 jaar 1,5m. afstand
houden en geen etenswaren met elkaar delen.
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Voetballen mag op het voetbalveldje met de kleine goaltjes. Gezien de veiligheid én het voorkomen
aan schade aan de fietsen van personeel, is het niet toegestaan op andere delen te voetballen met een
harde bal.

Bijeenkomst gebedsgroep
Helaas is het nog steeds niet toegestaan om de gebedsgroep in school te
ontvangen. Toch willen we biddend om elkaar heen staan. In het
bijzonder denken we hierbij aan de familie Suël en de kinderen Dery. Mag
de Geest van Pinksteren jullie troosten en kracht geven.

Wat zijn we trots op onze mooie geel- blauwe school!
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