
 
 
 
 

Coronavirus 
Het Coronavirus houd ons allen erg bezig. Gisteren (donderdag) hoorden we dat het aantal besmette gevallen                
toch behoorlijk is uitgebreid. We volgen nauwgezet de berichtgeving van de overheid alsmede het RIVM.               
Daarnaast geven we de kinderen even geen hand, zolang het virus nog ‘heerst’. 
 
Na de contactavonden 
Deze week hebben de contactavonden op school plaatsgevonden. Mede naar aanleiding van de eerste              
rapporten, heeft u de resultaten van uw kind met de betreffende leerkracht kunnen bespreken. Dit geeft ons                 
input voor het vervolg.  
 
Volgende week dinsdag gaan wij als team de groepsresultaten evalueren en analyseren en daar acties aan                
bevinden. Hieromtrent wordt u nog nader geïnformeerd. 
 
Wandelen voor Water 
Op vrijdag 6 maart kregen de leerlingen van groep 7 en 8 een les in het kader van 
de actie; Wandelen voor Water. Onderstaand een stukje over het doel van deze 
actie. Meer informatie kunt u vinden op de website;https://wandelenvoorwater.nl/ 
De sponsorformulieren komen ook op deze vrijdag mee naar huis en mogen op de 
dag dat we gaan wandelen, 23 maart, weer meegenomen worden. Het geld kan 
op die dag  ingeleverd worden, eerder mag natuurlijk ook. Nadere informatie over 
de wandeling volgt in de week voor 23 maart. 
 
Wandelen voor Water 

Voor kinderen in Nederland is er altijd wel een kraan in de buurt. Hoe belangrijk die luxe van schoon water is 
kun je aan kinderen uitleggen, maar de boodschap landt pas écht als ze er zelf mee aan de slag gaan. 
Wandelen voor Water is een combinatie van leren en doen. Leerlingen van de bovenbouw van de basisschool 
krijgen les over de waterproblematiek én helpen kinderen in ontwikkelingslanden door 6 kilometer te lopen met 
water. Zo ervaren ze wat hun leeftijdsgenoten in ontwikkelingslanden dagelijks moeten meemaken. Tussen de 
gastles en de wandeling krijgen de leerlingen de kans om zoveel mogelijk geld op te halen voor verschillende 
waterprojecten.  
 
Bezoek aan het van Gogh museum in Amsterdam 
De leerlingen van groep 6, 7 en 8 brachten afgelopen donderdag een bezoek aan het van Gogh Museum in                   
Amsterdam. Hieronder een verslag van Isa, Fienne en Nessa uit groep 6. 
 
Vincent van Gogh was een goede kunstenaar .Hij maakte zijn eigen verf met olie. Maar voordat hij een                  
kunstenaar was tekende heel veel. Zijn broer Theo overhaalde hem om kunstenaar te worden, Dat vond                
Vincent een goed plan . Vincent woonde in Nederland . Hij maakte heel veel schilderijen zoals :de                 
aardappeleters .  
 
Mensen in Vincent tijd vonden het helemaal niet mooi . Hij verhuisde uiteindelijk naar Parijs bij zijn broer Theo.                   
Hij schilderde zo veel dat hij een beetje in de war raakte. Daarom sneed hij per ongeluk zonder dat hij er bij na                       
dacht sneed hij zijn oor er af. Hij schilderde gewoon verder. Hij zat bij het strand te verven over de zee, als                      
met een microscoop kijkt dan zie je gewoon het zand van de zee . Uiteindelijk verhuisde hij naar Zuid                   
Frankrijk. Daar werd hij zo in de war dat hij naar het ziekenhuis moest. een paar dagen later mocht hij weer                     
naar huis.  

https://wandelenvoorwater.nl/


 
 
 
 

Twee dagen later overleed hij .Na dat hij dood ging werden zijn schilderijen heel bekend en ging iedereen het                   
leuk vinden. Zijn laatste schilderij was niet af omdat hij toen al overleden was , maar het schilderij hangt wel in                     
het van gogh museum. Er zijn allemaal schilderijen van Vincent in het museum.  
 
Wij hebben het museum echt gezien en echt bezocht. Hier zijn een paar schilderijen van het museum die we                   
nog kennen. ballond bloesem : de aardappeleters : en nog veel meer. 6,7,8 vonden het heel interessant . We                   
waren in verschillende groepen verdeeld. En we kregen we een opdracht. 1 groepje ging schetsen. Het                
andere groepje ging aardappeleters tekenen. En de andere groep gingen een brief schrijven. We hebben ook                
gehoord dat er 2 schilderijen waren gestolen. 14 jaar weg geweest en vorig jaar is het terug gevonden in een                    
muur.  
 
Kunst/leesweken op de Schakel gestart! 
Woensdag 4 maart was de opening van de kunst/leesweken met als thema: Bouwen en architectuur. 

De kinderen van groep 1, 2 en 3 gingen in groepjes mooie bouwwerken maken met verschillende materialen, 
zoals met Lego, klei, Knex, Kapla, Nopper en houten blokken. Daarvoor kregen ze een bouwopdracht van de 
leerkracht. Er werden zelfs huisjes (iglo’s) van suikerklontjes gemaakt. De resultaten mochten er zijn! 

Ook de kinderen van groep 5 t/m 8 zaten niet stil. Zij deden een Zweeds loopspel over architectuur/bouwen. 
Het was even heel druk in de school. De kinderen probeerden zoveel mogelijk vragen op te lossen. Daarvoor 
moesten ze steeds weer naar een andere plek in de school. 

Tot slot werd bij de tribune duidelijk gemaakt wat ze de komende weken gaan doen: veel lezen en leren over 
bouwen en architectuur! 

Voordat de kinderen weer teruggingen naar de klassen, zongen ze het ingestudeerde openingslied over een 
architect/ kunstenaar.  

Start groep 0-1 
Met ingang van afgelopen maandag is groep 0-1 ‘echt’ gestart. En dit met een aparte ruimte (teamkamer). Het                  
gaat heel goed met deze groep van jongste kleuters! De groep is nu nog klein, maar gaat binnenkort weer                   
uitbreiden..... 
 
Meeleven juf Willemijn 
Het doet juf Willemijn erg goed dat u zo met haar meeleeft. Ze krijgt allerlei kaartjes van ouders en wensen                    
van kinderen. Dat doet juf Willemijn en Jeroen heel erg goed. 
 
Naar huidige inzichten gaat juf Willemijn vanaf week 12 weer gedeeltelijk starten op school. Dit met ingang                 
van donderdag 19 maart aanstaande. Tot de mei-vakantie zal juf Zuzanne groep 7-8 op maandag en dinsdag                 
waarnemen en groep 8 op woensdag. 
 
Juf Judith de Waal nog niet gestart 
Heel vervelend: door ziekte heeft juf Judith de Waal nog geen start kunnen maken op onze school, en bij                   
groep 6. In overleg met de arts moet ze nog herstellen. Daarom zal zij de komende week nog worden                   
vervangen. 
 
 
 



 
 
 
 

Vervangingen volgende week 
 
Groep 7-8 

● Maandag 9 maart en dinsdag 10 maart: juf Zuzanne. 
 

Groep 8 
● Woensdag 11 maart: juf Zuzanne; 
● Donderdag 12 maart en vrijdag 13 maart: juf Mariëlle. 

 
Groep 6 

● Maandag 9 maart en dinsdag 10 maart: meester Jorne. 
 
Groep 4b-5 

● Woensdag 11 maart en donderdag 12 maart: juf Joke Knap. 
 
Schoolfruit volgende week 
 

 

 
● 1 Mandarijn per leerling; 
● 1 Pomelo per 12 leerlingen; 
● 1 Appel per leerling. 

 
Biddag voor gewas en arbeid 
Aanstaande woensdag 11 maart is het de landelijke Biddag voor gewas en arbeid. De christelijke scholen                
besteden daar veelal aandacht aan, en zo ook de onze. Ook onze plaatselijke kerken in Vinkeveen en                 
Waverveen besteden hier ook aandacht aan.  
 
Het thema dit jaar is ‘Vraag gerust!’. De kinderen mogen iedere dag aan God vragen wat ze nodig hebben. In                    
liedkeuze (zoals psalm 66 vers 10) en verwerkingsopdrachten zullen we hier op maandag, dinsdag en               
woensdag aandacht aan besteden. 
 
Tenslotte 

Een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan! 

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


