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Inventief....andere luizencontrole
Afgelopen maandagmiddag heeft de luizencontrole op ‘de Schakel’ plaatsgevonden. Vanwege Corona gaat
alles anders....daarom heeft de luizencontrole buiten plaatsgevonden. Grotendeels is de school luis-vrij. Groep
1-2b wordt volgende week maandag opnieuw gecontroleerd.

Nogmaals looproute kleuterplein
We zijn tevreden hoe de looproute van/naar het kleuterplein verloopt. We horen ook dat u, als
ouders/verzorgers, dit als prettig ervaart. Fijn is dat. Nogmaals: als ouders/verzorgers van de kleuters loopt u
via het grote hek langs het noodlokaal (aan de zijde van het hek) naar het voetbalveld. En dan zo naar het
kleuterplein. Ook uw fiets kunt u even op het voetbalveld neerzetten. Dank voor uw medewerking.
Nogmaals binnenkomst leerlingen groepen 3 tot en met 8
Ook dit gaat goed: de leerlingen verzamelen zich keurig in ‘hun’ vak. Niet fijn is het natuurlijk dat
ouders/verzorgers (nu) niet op het plein mogen. Dit vinden wij ook niet fijn, maar u weet.....zeker nu....we
moeten zeer veilig handelen.... Dank voor uw medewerking.
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Corona
We merken het op school: verschillende kinderen hebben verkoudheidsklachten en moeten daarom, volgens
de RIVM-regels, thuisblijven totdat de verkoudheidsverschijnselen voorbij zijn.
Echter, soms kan dit wat langer duren, met als effect dat kinderen een aantal dagen (of langer) verstoken zijn
van fysiek onderwijs. En....het is nog maar medio september.....
Dit is wel de werkelijkheid van dit moment. In ieder geval: kijk altijd naar de beslisboom wanneer uw kind
verkoudheidsklachten heeft. De beslisboom geeft immers aan of u uw kind wel/niet naar school kunt sturen.
En bij twijfel: bel gerust naar de school...
Wij nemen volgende week donderdag als school een besluit hoe wij het onderwijs voor de kinderen zoveel
mogelijk kunnen continueren, ook wanneer uw kind vanwege verkoudheidsklachten niet naar school kan
komen. Volgende week hoort u hieromtrent nader.
Studiedagen schooljaar 2020-2021 - school vrij
Net zoals vorig schooljaar, hebben we ook voor dit schooljaar 2020-2021 DRIE studiedagen ingepland, waarin
teamscholing plaatsvindt op de nieuwste onderwijsontwikkelingen. Tijdens deze studiedagen zijn de leerlingen
dan ook VRIJ. Belangrijk voor u als ouders/verzorgers om dit in uw agenda vast te leggen. Betreft de volgende
dagen:

1. Vrijdag 2 oktober 2020
2. Maandag 30 november 2020
3. Vrijdag 5 maart 2021
Vakanties schooljaar 2020-2021:
Vakantie

datum van

datum tot

Herfstvakantie

16-10-2020

23-10-2020

Kerstvakantie

18-12-2020

01-01-2021

Voorjaarsvakantie

19-02-2021

26-02-2021

Goede Vrijdag

02-04-2021

2e Paasdag

05-04-2021

Meivakantie

26-04-2021

30-04-2021

Hemelvaart

13-05-2021

14-05-2021

Pinkstervakantie

24-05-2021

28-05-2021

Zomervakantie

19-07-2021

27-08-2021

Formulier ouder medewerking schooljaar 2020-2021
Zoals u weet: een school is een ‘klein bedrijf’, waarin een diversiteit aan werkzaamheden wordt verricht. Naast
het primaire proces van het lesgeven, wat door de leerkrachten wordt verzorgd, zijn er allerlei aanpalende
werkzaamheden nodig, waarvoor wij ieder schooljaar weer ‘helpende handen’ van ouders vragen.

2

3
We zijn heel blij met de de hulp van de ouders/verzorgers van ‘de Schakel’.....doet u ook weer in dit schooljaar
2020/2021 mee? Vele handen maken licht werk....
In de link vindt u het formulier met alle hulpvragen van de school, graag uw aanmelding door middel van het
invullen van het formulier.
https://forms.gle/oFfjhWGELvfua8GZ7
Herstel schade speeltoestellen hoofdplein
Wellicht vraagt u zich af waarom het zo lang duurt voordat de speeltoestellen en het hek op het hoofdplein zijn
hersteld/vernieuwd. Dit heeft te maken met het langdurig moeten wachten op uitsluitsel van de verzekeraar
van de veroorzaker. Volgende week hopen we duidelijkheid te ontvangen, waarna opdracht kan worden
gegeven tot herstel.
Overblijfouders gevraagd voor de vrijdag
Alhoewel al enkele ouders zich hebben aangemeld (fijn!), zijn we nog op zoek naar enkele ouders die op
vrijdag tussen 11.55-12.15 of 12.15-12.35 uur ouderblijfouder willen zijn voor het plein. Dus u doet dan enkel
pleinwacht. Ook al kunt u maar één keer in de maand, daar zijn we al blij mee.... Voor uw aanmelding: dit kan
bij juf Karin. Daarna gaan we een rooster maken voor het gehele schooljaar.
Nieuwe leerling
Een hartelijk welkom aan Dani van der Meer. Morgen (zaterdag) wordt Dani 4 jaar, en is dan ‘echt’ een nieuwe
leerling van onze school! Dani zit in groep 1-2b.
Natuur- en Milieu-educatie
Ook in dit schooljaar besteden we in alle groepen aandacht aan Natuur- en Milieu-educatie (NME). ‘Beleving
bij de natuur’ is belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen. In de Nieuwsbrief zullen we steeds
vermelden wanneer er in de komende week een NME-activiteit is.
Cruyff Court Toernooi groep 7/8 (van meester Jorne)
De leerlingen van groep 7 en 8 zijn uitgenodigd om dit jaar mee te doen met het Cruyff Court Toernooi. Dit is
een straatvoetbaltoernooi op het Cruyff Court in Mijdrecht (bij Argon). Het is de bedoeling dat teams van
verschillende scholen 6 tegen 6 wedstrijden gaan spelen. Er zijn twee prijzen te winnen namelijk die van het
beste team en de Fair Play Award voor het sportiefste team. Het toernooi voor de meiden vindt plaats op
woensdag 23 september en voor de jongens op woensdag 30 september, op beide dagen starten de
wedstrijden om 14.00 uur. Via de onderstaande link is het mogelijk om je in te schrijven. De uiterste
inschrijfdatum voor de meiden is vrijdag 18 september om 15.00 uur en voor de jongens is dit vrijdag 25
september om 15.00 uur. Voor vragen kun je terecht bij meester Jorne.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1A3gvJvivC_A3zIIknYor4uD3b1iKQsvW8kUM-NGG2KuCQQ/vi
ewform?usp=sf_link
Geen afzonderlijke informatie-avond groep 3
In tegenstelling tot vorig schooljaar is er dit schooljaar geen afzonderlijke informatie-avond voor de
ouders/verzorgers van groep 3. In de plaats daarvan is er wekelijks dan wel eenmaal per 2 weken een
uitgebreide communicatie met de ouders/verzorgers over het reilen en zeilen in groep 3.
Algemene informatiebrief ouders
Nogmaals brengen wij u de algemene informatiebrief voor de ouders onder de aandacht, zie onderstaande
link.
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https://docs.google.com/document/d/1uDVYzkcey1OgS8HVo48VAtkVPlOuq5U41cNnLAL0lNM/edit?usp=shar
ing
Omgekeerde oudergesprekken
De eerste omgekeerde oudergesprekken hebben gisteren plaatsgevonden. De tweede staan voor
volgende week maandag 14 september gepland. Deze gesprekken zijn zeer belangrijk, om ‘uw
verwachting met betrekking tot het onderwijs voor uw kind’ te delen met de leerkracht. Maak er gebruik
van...
Pianolessen op school
Wist u dat Marleen van der Laaken iedere maandagmiddag en -avond én dinsdagmiddag en -avond
pianolessen geeft op de school? De pianoles is voor iedereen....jong/oud....wel/niet leerling van de
Schakel. Interesse? neem contact op met Marleen: pianolesmarleen@gmail.com. 06-13238293.
Verlenging continurooster
De schooltijden zijn nu:
● 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.
Veiligheid in verband met Corona
Na contact met de huisartsenpraktijk nog het volgende: één van de landelijke adviezen is om de neus te
snuiten met een papieren zakdoek, en niet een katoenen zakdoek. Wilt u hierop letten bij het meegeven van
een zakdoek met uw kinderen?
GGD op school
De GGD komt binnenkort bij ons op school, voor de kinderen van groep 2 en groep 7. Zie onderstaande link
voor meer informatie.
https://docs.google.com/document/d/1A5sFo7sIzYY6EGLfQTGvqQhYs-L4fwvUjsbQRo_t9Gs/edit?usp=sharin
g

Typetuin
Naschoolse activiteit: typecursus start: woensdag 30 september 2020 na schooltijd
Schrijf nu in want vol = vol!
Zie voor meer informatie onderstaande link:
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https://docs.google.com/document/d/10yOI5orermncaPUBD5GqVX3PY_znW1Y4-x9qvveoAp8/edit?usp=shari
ng
Korfbalochtend voor de kinderen van groep 1, 2 en 3
Om het schooljaar op een leuke manier te starten organiseert korfbalvereniging De Vinken op zaterdag 12
september a.s. meteen een leuke schoolkorfbalochtend voor kinderen uit groep 1, 2 en 3. Een gezellig
trainingsuurtje met spelletjes, waarbij de kinderen op een leuke manier kennismaken met de sport korfbal en
met De Vinken. Zie onderstaande link voor de uitnodiging.

https://docs.google.com/document/d/1kQrKInQ-mszgATSe4rgMmz-SEkkt8sZutpMVklwnHeE/edit?usp=sharin
g
Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan!
Mvg, mede namens het team, Marius-Jan Breugem, directeur
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