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Marijke, bedankt! 
In de Nieuwsbrief van vorige week heb ik de ouders bedankt voor hun hulp bij het geweldige schoolkamp.... 
 
Echter....ik was vergeten om Marijke van den Toorn te bedanken, die ook veel hulp heeft verleend om het                  
schoolkamp te kunnen laten doorgaan. Marijke, namens de school: heel hartelijk dank! 

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                    
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. 

 
Rapporten meegeven 
Vraag: geeft u het rapport van uw kind/kinderen (zo van toepassing) mee naar school? 
 
Meeleven familie Oussoren 
We leven mee met de familie Oussoren. Monique deelde het eea met mij en gaf aan het ook fijn te vinden                     
wanneer ik dit met u deel.... 
 
Onder meer het volgende: ‘vorige week vrijdag is Jaap (vader van Jessica, groep 7) geopereerd. De operatie                 
is heel goed verlopen, zelfs boven verwachting. En er zijn geen verdere complicaties opgetreden. Het               
ziektebeeld lijkt zich heel positief te ontwikkelen’.  
 
En gisteren hoorde ik dat vandaag (vrijdag) Jaap weer thuiskomt uit het ziekenhuis... 
 
Fijn, dankbaarheid.... 
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Voor kaartjes: 
Jaap en Monique Oussoren 
Meerkoetlaan 76 
3645 JP Vinkeveen 
 
Continuering continurooster  
Afgelopen maandag hebben we besloten, met instemming van de medezeggenschapsraad, om 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 zullen zich hoogstwaarschijnlijk aanpassen              
aan ons rooster. Verstandig is wel dat u zelf contact opneemt met de BSO van uw kind/kinderen hierover. 
 
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 Algemene Ledenvergadering afgelopen woensdag (namens het bestuur) 
Met dankbaarheid kijken we terug op de Algemene Leden Vergadering van afgelopen woensdagavond. Een              
terugblik op het afgelopen jaar. Niet alleen de financiën maar ook uitdagingen als Corona kwamen aan bod. Er                  
is groot respect voor het inzet van het team.  
 
Ook werden de resultaten van het Imago-onderzoek gedeeld. We scoren goed als school; daar mogen we                
best trots op zijn. Het onderzoeksbureau wees ons er op dat de waardering van de ouders en medewerkers                  
voor de Schakel gemiddeld een stuk hoger ligt dan in onderzoeken bij andere scholen. Jullie zijn dus goede                  
ambassadeurs!  
 
De afsluiting van de avond, tevens het hoogtepunt, was de presentatie van het plan om het noodlokaal te                  
vervangen door een permanent extra lokaal. Op 14 juli is er om 20:00 uur op school een extra ALV ingelast                    
waar we de leden om instemming vragen om als bestuur aan de slag te gaan met de eerste stappen richting                    
nieuwbouw. 
 
Nog geen lid van onze Vereniging? Aanmelden kan via de volgende link: 
 

2 



 
 
 
 

3 

http://www.schakelvinkeveen.nl/wp-content/uploads/2017/05/aanmeldingsformulier_vereniging.pdf 

Doorschuifmoment 
Voor de leerlingen is het natuurlijk heel spannend wie in het nieuwe schooljaar 2020-2021 de nieuwe juf of                  
meester is. Daarnaast komen ook een aantal nieuwe kinderen met ingang van het nieuwe schooljaar bij ons                 
op school. 

Woensdag 8 juli aanstaande, van 11.30-12.15 uur gaan alle kinderen kennis maken met hun nieuwe groep! 

Groepsbesprekingen 
Aan het einde van het schooljaar, zijn we als leerkrachten bezig met de overdracht van de leerlingen naar het                   
nieuwe schooljaar 2020-2021. Deze overdrachtsgesprekken (tussen leerkrachten) zijn gepland volgende          
dinsdag 7 juli en volgende week donderdag 9 juli 2020. 

Vanwege deze reden zal volgende week dinsdag juf Nelleke Huissoon ‘s morgens groep 3 waarnemen en ‘s                 
middags groep 4-5. 

Vanwege deze reden zal volgende week donderdag meester Jan van der Bas ‘s morgens groep 1-2b                
waarnemen en ‘s middags groep 7. 

Groepsverdeling schooljaar 2020-2021 
De groepsverdeling voor het schooljaar 2020-2021 is als volgt: 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

groep 1-2a juf Marlieke juf Marlieke juf Wilma juf Wilma - 

groep 1-2b 
 

juf Lianne 
 

juf Lianne 
 

juf 
Lianne/Deborah 

juf Deborah 
 

 

groep 3 juf Hanneke juf Hanneke juf Anja juf Anja juf Anja 

groep 4 juf Mariëlle juf Mariëlle - - - 

groep 5 juf Ilse juf Ilse - - - 

groep 4-5 - - juf Mariëlle juf Mariëlle juf Ilse 

groep 6 
 
 

juf Karin 
 
 

juf Karin 
 
 

juf 
Karin/meester 
Jorne 

meester Jorne 
 
 

meester Jorne 
 
 

groep 7 juf Judith dW juf Judith dW juf Judith K juf Judith K juf Judith K 

groep 8 juf Willemijn juf Willemijn  juf Willemijn juf Willemijn juf Willemijn 

 

Tenslotte 
Een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan! 

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