Coronavirus (laatste berichtgeving naar aanleiding van crisisberaad Kabinet gistermiddag –
donderdag-)
Scholen blijven open
Premier Rutte ziet nog geen reden om scholen te sluiten. Onder jongeren zijn er tot nu toe weinig
besmettingen en scholieren zijn minder vatbaar. ‘Bovendien zou de maatschappelijk ontwrichting bij het
sluiten van scholen wel zeer groot zijn’, zei de premier. Hij wees erop dat als de scholieren thuis moeten
blijven, ook hun ouders thuis moeten blijven. ‘En die werken ook in de zorg waar we ze hard nodig hebben’.
Rutte erkende dat de maatregelen ‘zonder twijfel ingrijpend zijn’. Hij deed een beroep op docenten om begrip
te hebben voor het besluit om het onderwijs op scholen vooralsnog door te laten gaan. "Al begrijpen wij uw
zorgen over de veiligheid." Voor de universiteiten en hbo-opleidingen adviseert het kabinet om hoorcolleges
zo veel mogelijk online aan te bieden.
Tot zover het Kabinet....
Verder (1): het Kabinet heeft de volgende maatregelen afgekondigd (ik accentueer wat betekenis heeft voor
het wel/niet naar school laten gaan van de kinderen):
●
●
●
●
●
●
●

Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd
sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren;
Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor
publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden;
Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te
spreiden;
Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote
gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek
aan kwetsbare personen te beperken;
Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als
u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland;
Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van
grootschalige colleges;
Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven
gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en
jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de
maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan
het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

Verder (2): houden we nauwlettend bij wat de nieuwe besluiten zijn van het Kabinet, die betekenis hebben
voor het onderwijs. Middels de Nieuwsbrief of Parnassys houden wij u hiervan op de hoogte.
Verder (3): kan het ook voorkomen (gelukkig nu niet aan de orde) dat één of meerdere leerkrachten thuis
moeten blijven vanwege bovengenoemde klachten. Natuurlijk proberen we ze te vervangen, maar ook de
invalpool is vanwege Corona maar beperkt beschikbaar. Dus: het kan gebeuren dat we deze weken niet
anders kunnen dan één of meerdere groepen een dag vrij te geven. Nogmaals, is nu niet aan de orde > maar
ook hiervoor geldt: houd de Nieuwsbrief dan wel Parnassys goed in de gaten.
Verder (4): het was afgelopen woensdag Biddag voor gewas en arbeid. Juist nu staan we er extra bij stil dat
gezondheid geen vanzelfsprekendheid is. We bidden tot God of Hij wil geven dat de verdere uitbreiding van
het Coronavirus tot stilstand komt en of Hij ons allen, en onze kinderen, beschermt.

Welkom
Welkom aan Nikeas. Nikeas wordt vandaag 4 jaar. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag! Met ingang van
volgende week maandag komt hij ‘echt’ op school, als nieuwe leerling van groep 0-1!
TSO
Voor de donderdag zijn we nog op zoek naar een overblijfouder.
Wilt u de school helpen en daar ook nog een vergoeding voor krijgen, dan horen wij graag van u.
Graag aanmelden via de e-mail: directie@schakelvinkeveen.nl
TSO strippenkaart
Sinds de voorjaarsvakantie werken we met strippenkaarten en abonnementen bij de TSO.
Nu was het voor ons nog een beetje aftasten wat handig was en wat niet. Daarom hebben we nu besloten dat
de strippenkaarten op school blijven. Voor de kinderen van groep 0 t/m 4 in het eigen lokaal (groep 4,in het
gele lokaal) in een bakje op het bureau van de juf. Voor groep 5 t/m 8 wordt het in een map bewaard in de
kamer van de directeur.
Mocht u nog een strippenkaart thuis hebben, wilt u deze dan aan uw zoon of dochter mee naar school geven,
dan wordt het vanaf heden daar bewaard.
Mocht de strippenkaart vol zijn, dan krijgt uw kind hem mee naar huis zodat u evt. weer een nieuwe kunt
bestellen.
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.

Samen kunnen we de wereld aan!
Er zijn in de gemeente De Ronde Venen minimaal 25 kwetsbare eenoudergezinnen, met veel uitdagingen en
een beperkt of niet stabiel netwerk. Deze alleenstaande ouder gezinnen ervaren problemen op verschillende
vlakken. De alleenstaande ouder heeft moeite om het hoofd boven water te houden en is bezig met overleven.

Stichting GezinsBuddy wil deze overbelaste alleenstaande ouder ondersteunen met een vrijwillige
GezinsBuddy.
●
●
●
●

Een GezinsBuddy is een vertrouwenspersoon voor het gezin.
Een GezinsBuddy ondersteunt maximaal één gezin.
Een GezinsBuddy loopt op met het gezin en betrekt de alleenstaande ouder met de kinderen bij
zijn/haar eigen netwerk.
Een GezinsBuddy heeft tijd, aandacht, is betrokken en steekt een helpende hand toe wanneer nodig.

We merken dat de alleenstaande ouder het gevoel heeft er helemaal alleen voor te staan. Ondanks dat er
soms al diverse, professionele hulpverleningsinstanties bij het gezin betrokken zijn. Door deze gezinnen te
koppelen aan een buddy, proberen we dat gevoel weg te nemen. We ondersteunen de gezinnen op alle
vlakken waarop ze een uitdaging ervaren. En werken er met elkaar naar toe dat de overbelasting vermindert
en er steeds meer zelfredzaamheid is. Zodat deze alleenstaande ouder, in plaats van overleven, weer kan
genieten van het leven en van het gezin.
Ken je of ben je een alleenstaande ouder die wel een steuntje in de rug kan gebruiken, neem dan contact met
ons op via de website www.gezinsbuddy.nl of direct met de coördinator Angela Strubbe: 06 – 52237152.
Juf Willemijn
Met ingang van komende week gaat juf Willemijn weer langzaam ‘opstarten’ op school. Volgende week vrijdag
20 maart is zij weer in groep 8! Zijn we blij mee....
Juf Judith de Waal
Met juf Judith de Waal gaat het wat beter. Ze is flink ziek geweest, en is nu aan het aansterken. Volgende
week wordt ze (hoogstwaarschijnlijk) nog vervangen; we verwachten dat ze met ingang van week 13 nu ‘echt’
kan starten bij ons op school....
Vervangingen volgende week
Groep 7-8
● Maandag 16 maart en dinsdag 17 maart: juf Zuzanne.
Groep 8
● Woensdag 18 maart: juf Zuzanne.
Groep 6
● Maandag 16 maart en dinsdag 17 maart: meester Jorne.
Groep 1-2b
● Maandagmiddag 16 maart: juf Rianne (ipv ju Lianne)
Schoolfruit volgende week

●
●
●

1 Tomaat per leerling;
1 Meloen per 14 leerlingen;
1 Peer per leerling.

Week van de Hoogbegaafdheid
Deze week is Week van de Hoogbegaafdheid. Hoogbegaafdheid is een persoonskenmerk dat bij zo’n 2 a 3
procent van de bevolking voorkomt.
Hoewel elke hoogbegaafde leerling anders is, zijn er wel gemeenschappelijke eigenschappen aan te wijzen.
Zo zijn ze vaak gedreven breed geïnteresseerd, vroegrijp, sensitief, perfectionistisch, taalvaardig, denken ze
buiten de reguliere kaders en hebben ze een groot rechtvaardigheidsgevoel.
Verschillende scholen kennen een zogenaamde ‘Plusklas’, zo ook de onze. Iedere week gaan een aantal
kinderen naar deze klas, omdat zij extra uitdaging nodig hebben.
We zijn dit voorjaar bezig met een herijking van de Plusklas op de Schakel. Daarbij zijn we onder meer bezig
met vragen als: gebruiken we wel een goed signaleringsinstrument om leerlingen te verwijzen naar de
Plusklas? Is het materiaal dat we aanbieden in de Plusklas wel toereikend genoeg? etc. In de loop van het
voorjaar verneemt u nader.
Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan!
Mvg, mede namens het team, Marius-Jan Breugem, directeur

