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Meeleven juf Judith Kroon 
Als school leven we mee met juf Judith. Afgelopen zaterdag is haar schoonvader in Wilnis overleden. Gisteren                 
(donderdag) is hij daar ook begraven. We wensen Judith, haar man en verdere familie veel sterkte en Gods’                  
nabijheid toe. 

Nog 1 lesweek en dan zomervakantie.... 
Nog één schoolweek, en het schooljaar 2019-2020 zit er weer op.... 
 
Volgende week: iets andere week: 

● Maandag 13 juli: gewone lesdag; 
● Dinsdag 14 juli: gewone lesdag; 
● Woensdag 15 juli: gewone lesdag; waarbij ‘s avonds groep 8 afscheid neemt; 
● Donderdag 16 juli: gewone lesdag, waarbij de leerlingen om 13.00 uur iets heel lekkers krijgen op het 

plein; u weet vast nog wel wat dat is....; 
● Vrijdag 17 juli: ’s morgens school; school gaat om 11.30 uur uit (en dan begint de zomervakantie!). 

Vervangingen volgende week 
Maandag 13 juli, groep 7: meester Jan van der Bas (ipv juf Willemijn); 
Dinsdag 14 juli, groep 7, juf Judith Kroon (ipv juf Willemijn). 

Verder is juf Rianne volgende week dinsdag afwezig. Vanwege deze reden zal groep 0 deze dag worden 
verdeeld over de groepen 1 en 2. 

Afscheid groep 8 (van juf Willemijn) 
De zomervakantie nadert en dit betekent ook dat het afscheid van groep 8 steeds dichterbij komt. Dinsdag en                  
woensdag zullen in het teken staan van het afscheid. Dinsdag vindt het afscheidsuitje plaats naar een nog                 
(voor leerlingen) onbekende locatie!  

Omdat het dit jaar allemaal anders is en niet iedereen uitgenodigd kan worden voor de voorstelling, is er een                   
team ingehuurd die een professionele opname van de musical gaat maken. Woensdagmorgen zal er met dit                
team gerepeteerd worden en oefent groep 8 voor de laatste keer. Om 12.15 uur zullen ze traditiegetrouw                 
worden uitgezwaaid door alle leerlingen van de school. ‘s Middags volgt de voorstelling voor broers en zussen                 
en ‘s avonds voor de ouders. Het belooft een leuke en grappige musical te worden! Woensdagavond nemen                 
we ook, samen met de ouders, officieel afscheid van de leerlingen. Een bijzonder moment! Donderdag en                
vrijdag is groep 8 vrij. 

Geslaagd 
We feliciteren juf Rianne. Gisteren (donderdag) heeft zij gehoord dat zij is geslaagd voor haar opleiding                
Onderwijsassistent. Mooi resultaat! En nu gaat Rianne verder met de PABO opleiding (duaal), waarbij ze voor                
3 dagen per week bij ons werkzaam blijft. 

Update 17 juni 2020: Adviezen aangepast voor kindercentra en groep 1 en 2 van de basisschool                
(overgenomen van RIVM) 
Na afstemming met het OMT heeft het RIVM de adviezen voor kinderen met neusverkoudheid aangepast.               
Kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid ZONDER KOORTS mogen naar het kinderdagverblijf, behalve               
als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie of een volwassen gezinslid                
hebben met klachten passend bij COVID-19. Ditzelfde geldt ook voor kinderen van 4 tot 6 jaar die in groep 1                    
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of 2 van de basisschool zitten. Ook zij mogen bij neusverkoudheid ZONDER KOORTS naar school. Deze                
nieuwe adviezen worden zo snel mogelijk verwerkt in de protocollen. 

Gezondheid kinderen, ouders en leerkrachten (nogmaals) 
We hanteren de richtlijnen van de RIVM wat betreft gezondheid en wel of niet naar school gaan. 

● Leerlingen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel blijven thuis bij: hoesten, moeilijk ademen /           
benauwd, tijdelijk minder ruiken / proeven, verhoging (boven 38 graden Celsius) of koorts. Na 24 uur                
klachtenvrij mogen zij weer naar school; 

● Leerlingen blijven ook thuis als iemand anders in huis benauwdheidsklachten heeft en/of koorts. Ook              
hier: weer naar school na 24 uur klachtenvrij; 

● Als een leerling op school ziek wordt (of hier een vermoeden van is), wordt het kind direct door een                   
ouder opgehaald. Ook broers en zussen gaan dan mee naar huis. 

● Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en                
uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur                    
geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: https://lci.rivm.nl/leefregels 

● Als iemand in het huishouden van de leerling of leerkracht getest is voor COVID-19 en een positieve                 
uitslag heeft, moet de leerling / leerkracht wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14                  
extra dagen thuisblijven. Zie voor meer informatie: https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis 

● Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren, kunnen worden vrijgesteld van fysiek             
onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts. 

 
Verlenging continurooster  
We hebben u eerder geïnformeerd over ons besluit om, met instemming van de medezeggenschapsraad, het               
tijdelijke continurooster op onze school te verlengen. We gaan verder met de schooltijden zoals deze nu                
gelden: 

● maandag: 8.30-14.30 uur; 
● dinsdag: 8.30-14.30 uur; 
● woensdag: 8.30-12.30 uur; (let op; dit is anders dan wat u gewend bent! Op woensdag zijn de                 

kinderen een kwartier later uit vanwege het aantal uren dat een kind naar school moet gaan) 
● donderdag: 8.30-14.30 uur; 
● vrijdag: 8.30-14.30 uur. 

 
Reden waarom we dit hoofdzakelijk doen is ‘veiligheid’. Alhoewel het coronavirus indamt, is er nog geen                
vaccin beschikbaar. We weten nog niet of er een tweede golf komt maar mocht dit het geval zijn dan is het                     
prettig als we niet weer hoeven te switchen van schooltijden. 
 
Kortom: het huidige continurooster geeft meer veiligheid en ook meer rust. Wij hopen, en verwachten, dat u dit                  
begrijpt. 
 
Dit besluit (het verlengen van het tijdelijke continurooster) geldt in ieder geval tot de kerstvakantie. 
 
Overleg heeft plaatsgevonden met de BSO’s over dit besluit. Zij allen zullen zich aanpassen aan ons rooster,                 
dus om 14.30 uur (en woensdag om 12.30 uur) worden de kinderen door de BSO’s opgehaald. Wél kan het                   
zijn dat zij met u als ouders/verzorgers tot een tijdelijke kleine aanpassing van het contract komen. Neem dan                  
ook zelf even contact op met de BSO van uw kind/kinderen. 
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Na de zomervakantie gaat de medezeggenschapsraad een enquête uitzetten onder alle ouders van de              
Schakel gericht op de vraag of er draagvlak is om het continurooster structureel te maken. Maar hierover                 
ontvangt u te zijner tijd nog nader bericht. 

Terugblik doorschuifmoment  
Woensdag 11.30u was het zover: de leerlingen gaan een kijkje nemen in hun nieuwe groep en kennismaken                 
met de nieuwe juf en/of meester. Ook de nieuwe leerlingen die na de zomervakantie bij ons op school hopen                   
te komen waren hiervoor uitgenodigd.  

De juffen en meester hadden wat leuke kennismakingsspelletjes bedacht en natuurlijk werd er alvast              
vooruitgeblikt op het lesprogramma van het volgende schooljaar. Voor veel kinderen toch wel weer een               
spannend moment, zeker als je vanuit de kleutergroepen voor het eerst een kijkje neemt in groep 3.                 
Natuurlijk is het uitproberen van het nieuwe toilet ook zeker een hoogtepunt van dit doorschuifmoment,               
opvallend veel kinderen moesten wel even. :) 

Goed om nu vast een beeld te hebben van het nieuwe plekje en de juf of meester zodat je met een gerust                      
hart de vakantie in kan gaan. 

Groepsverdeling schooljaar 2020-2021 
De groepsverdeling voor het schooljaar 2020-2021 is u al eerder meegedeeld. Als aanvulling op het overzicht                
van de vorige weken, ziet u nu ook in welk lokaal de groep komt, én welke onderwijsassistent (zo van                   
toepassing) aan de betreffende groep wordt gekoppeld. Hieraan voegen wij nog toe dat wij nog met een                 
tweetal onderwijsassistenten in overleg zijn voor inzet op ‘de Schakel’. 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

groep 1-2a 
 
in lokaal rood 

juf Marlieke juf Marlieke juf Wilma juf Wilma - 

groep 1-2b 
 
in lokaal oranje 

juf Lianne 
 

juf Lianne + juf 
Rianne 
 

juf 
Lianne/Deborah 
+ juf Rianne 

juf Deborah + 
juf Rianne (mi) 
 

 

groep 3 
 
in lokaal geel 

juf Hanneke juf Hanneke juf Anja juf Anja juf Anja 

groep 4 
 
in lokaal 
teamkamer 

juf Mariëlle juf Mariëlle - - - 

groep 5 
 
in lokaal blauw 

juf Ilse juf Ilse - - - 

groep 4-5 
 
in lokaal blauw 

- - juf Mariëlle juf Mariëlle + juf 
Rianne (mo) 

juf Ilse 
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groep 6 
 
in noodlokaal 

juf Karin 
 
 

juf Karin 
 
 

juf 
Karin/meester 
Jorne 

meester Jorne 
 
 

meester Jorne 
 
 

groep 7 
 
in lokaal 
lichtblauw 

juf Judith dW juf Judith dW juf Judith K juf Judith K juf Judith K 

groep 8 
 
in lokaal groen 

juf Willemijn juf Willemijn  juf Willemijn juf Willemijn juf Willemijn 

 
Daarnaast zijn in het nieuwe schooljaar 2020-2021 ook de volgende leerkrachten, in overige functies, op de                
school werkzaam: 

● Juf Angelina (Interne Begeleider; werkzaam op dinsdag, donderdag en vrijdag); 
● Juf Mandy (Leerkracht Plusgroep; werkzaam op woensdag en donderdagmorgen); 
● Juf Adinda (Remedial Teacher; werkzaam op maandag en donderdag); 
● Meester Jorne (Interne leerlingenbegeleiding, op momenten dat hij niet voor de groep staat); 
● Juf Dianne (Vakleerkracht bewegingsonderwijs; werkzaam op vrijdag); 
● Hanneke van de Velde (administratief medewerker; werkzaam op donderdag). 

Nijntje 
Er komt een nieuwe jongen bij Nijntje in de klas. Hij heet Daan, maar iedereen in de klas noemt hem                    
‘hangoor’, omdat zijn ene oor niet omhoog blijft staan. Als Nijntje ontdekt dat hij het helemaal niet leuk vindt                   
om hangoor genoemd te worden, bedenkt ze een plan. Ze vertelt de klas dat ze hem gewoon Daan moeten                   
noemen, omdat hangoor een scheldnaam is. 

Zo leren kinderen op een laagdrempelige manier meer over het thema pesten en wordt dit moeilijke                
onderwerp op een kindvriendelijke manier bespreekbaar gemaakt. 

Hoe mooi is het om dit verhaal op een leuke leerzame manier te vertellen aan de kinderen.... Laten we samen                    
de wereld een beetje mooier maken.... 

We vermelden het bovenstaande, en zijn er ook trots op, dat dit nieuwe boekje van Nijntje ‘Vinkeveense                 
ontwikkelaars’ heeft....mooi! 

Nieuwe leerlingen 
De afgelopen weken zijn een aantal kleuters 4 jaar geworden! Nu zijn ze ‘echt’ nieuwe leerlingen van ‘de                  
Schakel’, namelijk: 

Mats van Gemert  
Kees Boer 
Joe Brugman 

Welkom alle drie! 
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Typecursus de Typetuin gaat weer van start! 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
Bij voldoende aanmeldingen start in het nieuwe schooljaar op PCB de Schakel de groepstypecursus van de                
Typetuin. Deze cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8. Geef je kind een voorsprong voor                    
de rest van zijn/haar leven!  
 
Waarom leren typen? 
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan kinderen                
die zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd een goede                
typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede typevaardigheid beter kunnen               
spellen. 
 
Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk als een mooi, leesbaar handschrift. Maar dat gaat niet                 
vanzelf; in een groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek je het beste resultaat. In de                 
Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de cursus wordt                
doorlopen ook voor ieder kind anders.  
 
Startdatum: woensdag 30 september 2020 
Lestijd: 12:15 tot 13:15 uur 
Leslocatie: PCB de Schakel, Pijlstaartlaan 1 3645 GR VINKEVEEN 
 

● De Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee). 
● Kinderen oefenen thuis online op hun eigen tempo en niveau. 
● Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie. 
● Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten. 
● De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 lessen van 60 minuten gepland. 
● Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl). 
● Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal. 

 
Hoe eerder je inschrijft, hoe voordeliger! 
Inschrijven t/m maandag 20 juli: €160,-  
Inschrijven tussen 20 juli en 1 augustus: €175,- 
Inschrijven vanaf 1 augustus: €185,- 
Let op: Er is slechts plek voor 14 kinderen (zie ook kader rechts bovenaan), dus VOL=VOL! 
 
Inschrijven is een fluitje van een cent 
1. Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.  
2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in. 
3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.  
4. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van de cursuslocatie van jouw keuze.  
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”. 
6. Rond de inschrijving verder af.  
 
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?  
Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.  
Met vriendelijke groeten, Team van de Typetuin 

Tenslotte 
Een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan! 

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