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Luizencontrole afgelopen maandag (van het luizenteam) 
Afgelopen maandagmorgen heeft opnieuw de luizencontrole plaatsgevonden. Gelukkig.....de school is luis-vrij! 

Nieuwe beslisboom  
Beste ouders, 
  
Afgelopen vrijdag was er weer een persconferentie. Hierin werd aangegeven dat kinderen vanaf 7 jaar, die                
neusverkouden zijn, in bepaalde gevallen naar school/de opvang mogen. Dezelfde regels gelden nu voor              
kinderen vanaf 0 jaar t/m groep 8. 
De beslisboom die wij gebruiken is hier inmiddels op aangepast en toegevoegd aan deze mail, zie link. 
  
Wat is er aangepast? 
Onderstaande aanpassingen zijn t.o.v. de versie van 3 september 2020. 

● De titel is aangepast naar 0 jaar t/m groep 8. De doelgroepen van deze beslisboom zijn kinderen 
in de kinderopvang en in het basisonderwijs. Er is daarom bewust gekozen voor 
‘t/m groep 8’ in plaats van ‘t/m 12 jaar’. Kinderen van alle leeftijden in het basisonderwijs vallen 
hieronder. 

● Aan de inleiding is uitleg over de nieuwe regels toegevoegd. 
● Er is een aandachtspunt toegevoegd: het is belangrijk om de hele beslisboom te doorlopen. 

Begin met de startvraag en volg de vragen zoals aangegeven. 
● Het witte blok over wanneer testen en testuitslagen is aangepast en uitgebreid. 
● De datum is aangepast. 

https://drive.google.com/file/d/11cH_iXCukso-YNTONKGdpSRgsfF5EZ46/view?usp=sharing 

Wat doen we met gym? (van juf Dianne) 
Wat doen we met Gym? 
Dat is de vraag die ik van veel kinderen krijg als ik ze zie voor dat de les begint. 

Als de kinderen het vragen, maak ik vaak een grapje: 'Reken taal en schrijven doen we vandaag met gym'. Ik                    
kan het me voorstellen dat u als ouders denkt, wat doen jullie met gym? 

Met groep 3 t/m 8 ga ik naar de Boei. Daar hebben we 3 weken achter elkaar spel en daarna 3 weken achter                       
elkaar materiaal lessen. Meestal staan er 2 vakken klaar met twee verschillende activiteiten. Er wordt een                
uitleg gegeven en dan gaan de groepen starten. Halverwege de les wordt er gewisseld en of wat uitgelegd en                   
gaan we weer verder. Wanneer de tijd het toelaat doen we een eindspel. Zo veel mogelijk verschillende                 
leerlijnen komen aanbod. Denk bijvoorbeeld aan over de kop gaan of zwaaien, maar ook mikken of                
overspelen komen aanbod en zo veel meer. Zo proberen we de kinderen enthousiast te maken om mee te                  
doen aan de bewegingscultuur. Of het nu buitenspelen is of deelnemen aan een sportclub dat maakt niet uit.                  
Als de kinderen maar blijven bewegen!  

Ik kijk met plezier naar de kinderen en hun enthousiasme. En vind het helemaal top als ik een kind vooruit ziet                     
gaan met een beweging!  

Sportieve groet van uit de gymzaal! 
(Juf) Dianne 
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Volgende week vrijdag - school vrij 
Volgende week vrijdag 2 oktober 2020 hebben de leerlingen vrij. Dan heeft het personeel een studiedag                
(eerste in de reeks van drie). 

Vervanging volgende week 
Groep 7: volgende week dinsdag 29 september: juf Nelleke Huissoon (ipv juf Judith de Waal); 
Groep 4: volgende week dinsdagmiddag 29 september: juf Rianne (ipv juf Mariëlle). 

Welkom 
Deze week een welkom voor 3 nieuwe leerlingen op onze school: 

1. Livv is afgelopen maandag 21 september 4 jaar geworden en komt daarmee nu ‘echt’ op school, als                 
nieuwe leerling van groep 1-2a; 

2. Leon is vandaag 4 jaar; gefeliciteerd Leon! Welkom in groep 1-2a! 
3. Jahmecio start aanstaande maandag als nieuwe leerling van groep 7. Welkom! 

Schoolgids 
Hierbij de nieuwe schoolgids van schooljaar 2020/2021, zie onderstaande link 
https://drive.google.com/file/d/1a0WtkwKwVgjl93_i_10gXDsw_BRmGI72/view?usp=sharing 

 

Tijdens de Kinderboekenweek gaan we terug in de tijd. Door het lezen van boeken komt de geschiedenis tot                  
leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. In elke groep staat er een boek en een tijdperk uit de                    
geschiedenis centraal in deze week: bv de middeleeuwen, de tijd waarin je opa of oma kind waren enz.                   
De kleuters werken met het thema: onder de grond: er is heel veel geschiedenis in de grond te vinden. Ze                    
kunnen vast straks vertellen wat een archeoloog is. 

Op woensdag 30 september openen we de KBW bij de tribune met een toneelstukje door de leerkrachten, we                  
zingen het KBW lied en de leerlingen krijgen een uitleg over de activiteiten. 

Hieronder een overzicht van alles wat we willen gaan doen: 

● de midden- en bovenbouwleerlingen gaan voorlezen aan de kleuters 
● we gaan alarm lezen: op een voor de leerlingen onbekend moment gaat de schoolbel: je mag alles 

laten vallen en een leuk plekje in de school zoeken om te gaan lezen. 
● de juffen en meesters gaan voorlezen in andere groepen 
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● we lezen terug in de tijd: de leerlingen krijgen een kruisjeskaart hiermee kunnen ze jaren bij elkaar 
lezen een x aantal kruisjes is een jaar terug in de tijd. We houden de scores bij op een tijdlijn. 
Welke groep lees het verst terug in de tijd? 

● er is een tentoonstelling van favoriete jeugdboeken van de leerkrachten met een jeugdfoto. Herken 
je jouw juf of meester? 

● we knutselen over het thema 
● we houden een speurtocht door de school: de leerlingen krijgen de opdracht plaatjes of teksten te 

koppelen aan boeken. 

Op woensdag 7/10 sluiten de KBW af met een boekenruilbeurs. Misschien heb je thuis wel boeken die                 
nu te makkelijk voor je zijn of waar je op uitgekeken bent, deze boeken mag je meenemen naar school                   
voor de boekenruilbeurs. We hopen dat er voldoende boeken binnenkomen zodat iedereen met een of               
twee boeken naar huis gaat. De boeken kunnen vanaf a.s. maandag ingeleverd worden bij de               
leerkrachten. Let op: het is niet verplicht om een boek mee te nemen. 

Het wordt vast een leuke, leerzame leesweek! 

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. 
 
Kinderkoor 
De link in de nieuwsbrief van vorige week was niet goed te openen, daarom hierbij opnieuw de link, van                   
de brief van het kinderkoor in Wilnis. Alle kinderen zijn welkom op donderdagmiddag. Van harte               
aanbevolen! 
https://drive.google.com/file/d/1ep9itCehOZphP6LZcVHvxZ-2lQeszEMk/view?usp=sharing 
 

 
 
Typecursus de typetuin! 
Goed nieuws! Er kan nog steeds worden ingeschreven voor de typecursus van de Typetuin. 
Bij voldoende interesse gaat deze, voor leerlingen groep 6 t/m 8, eind september van start. Leren typen met 
tien vingers zonder naar het toetsenbord te kijken, hoe gaaf is dat? Kinderen die blind kunnen typen behalen 
bewezen betere resultaten op school.  Ze typen sneller en foutloos en kunnen zich hierdoor beter 
concentreren. Het beste en snelste resultaat wordt gehaald wanneer je kind onder begeleiding leert typen van 
een typecoach. Meld daarom jouw kind vandaag nog aan. Ga naar de website www.typetuin.nl/klassikaal vul 
bij locatie Vinkeveen in en de cursus wordt zichtbaar in het Google Maps overzicht. 
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Week tegen het pesten 
Geschreven door Anne en Marco namens de hele klas (groep 8) 
Kanjertraining 
We hebben bij de kanjertraining ook iets gedaan aan de week tegen pesten. Wij hebben geleerd dat de groep                   
veel invloed heeft op de pester. Omdat degene die gepest wordt uitgelachen door de omstanders, wordt de                 
pester beloond. Als je wordt gepest dan kan je het best er met iemand over praten. Wij hebben ook afspraken                    
aan de muur hangen achter in de klas waar wij ons aan moeten houden waardoor er niet wordt gepest. 
 
Reünie 
Wij hebben ook een liedje gehoord van rapper Snelle reünie dat gaat over dat je terug gaat naar de reünie, en                     
dat af en toe ook best spannend kan zijn. Hij is vroeger gepest met een schisis. Wij hebben ook een ander                     
filmpje gezien, dat ging over dat Snelle bij een school langs kwam en daar les ging geven over pesten. 
https://www.youtube.com/watch?v=MlCEMOUDfEE 
 
Uitzending jeugdjournaal 
Ook keken we naar een speciale uitzending van het Jeugdjournaal daarin vertelde ze over pesten. Er waren                 
allemaal mensen die vertelden over wat ze hadden meegemaakt vroeger en ook is het zo dat je vroeger                  
gepest bent en dat je dan daarna zelf kan gaan pesten om je te beschermen tegen pesten. Er was ook                    
iemand bij en die kijkt naar de dingen tegen pesten en zij helpt je erbij. 
Er waren stellingen en daarbij moesten we heen en weer lopen naar oneens of eens en dat was het antwoord                    
op de stelling. 

Tenslotte 
Een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan! 

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