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Luizencontrole afgelopen maandag (van het luizenteam) 
Afgelopen maandagmiddag heeft opnieuw een luizencontrole plaatsgevonden. Aanstaande maandag 21          
september vindt voor nog enkele kinderen een hercontrole plaats. De betreffende ouders zijn hiervan op de                
hoogte gesteld. 

Ouderbrief Corona  
Het Coronavirus is nog niet verdwenen.....bij verkoudheidsklachten moeten leerkrachten getest worden en            
moeten leerlingen thuis blijven. Maar wat betekent dit voor het ‘leren’ van de kinderen? Daarom hebben we                 
een ouderbrief voor u gemaakt, die u bij deze Nieuwsbrief als bijlage aantreft:  

● Lees de ouderbrief rustig door; handig om deze ook even uit te draaien;  
● Ook als bijlage 2 nieuwe beslisbomen; ook handig om deze ook even uit te draaien....  
● Bij vragen: bel gerust, wij zijn er voor u!  

Dank voor hulp bij pleinwacht op vrijdag 
Naar aanleiding van onze oproep hebben 3 ouders zich aangemeld om te helpen met pleinwacht op                
vrijdagmiddag. Heel hartelijk dank! 

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 

 
Formulier ouder medewerking schooljaar 2020-2021 
Nogmaals brengen wij u het ouder medewerking formulier onder de aandacht, helaas hebben wij nog niet veel                 
reactie van ouders ontvangen. Vriendelijk verzoek om via onderstaande link het formulier in te vullen. 

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 

Welkom 
Een welkom aan Livv. Livv wordt volgende week maandag 21 september 4 jaar, en is dan ‘echt’ een nieuwe                   
leerling van onze school. In groep 1-2a. 

Schoolfoto’s 
Afgelopen week zijn de schoolfoto’s uitgedeeld. Wilt u de schoolfoto’s aanschaffen, lever dan het envelopje               
met het geld zo spoedig mogelijk weer in bij de leerkracht van uw kind.  
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Wilt u de schoolfoto’s niet aanschaffen lever dan alle foto’s weer in. Uiterlijk 1 oktober 2020 willen wij alles                   
weer retour hebben, zowel de foto’s die niet niet aangeschaft worden, als de enveloppen met geld. 

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  
 

Vervanging volgende week 
Volgende week dinsdag 22 september heeft juf Willemijn een cursus. Groep 8 wordt dan vervangen door juf                 
Nelleke Huissoon. 

Kinderkoor Ismaël 
Voor de leerlingen ontvingen wij een uitnodiging voor het kinderkoor in Wilnis. Zie onderstaande link voor de                 
uitnodiging. Van harte aanbevolen! 

https://drive.google.com/file/d/1ep9itCehOZphP6LZcVHvxZ-2lQeszEMk/view?usp=sharing 

Algemene informatiebrief ouders 
Nogmaals brengen wij u de algemene informatiebrief voor de ouders onder de aandacht, zie onderstaande               
link. 
https://docs.google.com/document/d/1uDVYzkcey1OgS8HVo48VAtkVPlOuq5U41cNnLAL0lNM/edit?usp=shar
ing 

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. 
 
GGD op school 
Volgende week zijn de GGD-gezondheidsonderzoeken op school. Dit voor de kinderen uit de groepen 2               
en 7. De betreffende ouders/verzorgers hebben reeds bericht ontvangen. 

Het onderzoek wordt op de volgende dagen uitgevoerd in de directiekamer alsmede de IB-kamer: 
● Maandagmiddag 21 september; 
● Dinsdagmiddag 22 september; 
● Woensdagmorgen 23 september; 
● Vrijdagmiddag 25 september. 
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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: 
 
https://docs.google.com/document/d/10yOI5orermncaPUBD5GqVX3PY_znW1Y4-x9qvveoAp8/edit?usp=shari
ng 

Kunstenaar 
Volgende week donderdag komt een ‘echte’ kunstenaar op bezoek bij zowel groep 7 als groep 8! Leuk! 

Week tegen het pesten 
Volgende week is het de zogenaamde ‘week tegen het pesten’. In de groepen zullen we hier, aan de hand van                    
onze Kanjer-methode, aandacht aan besteden. In de volgende nieuwsbrief meer informatie hierover. 

Tenslotte 
Een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan! 
 
Mvg, mede namens het team, Marius-Jan Breugem, directeur 
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