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Zomervakantie voorbij: de school gaat weer beginnen 
De zomervakantie is weer voorbij, de school gaat weer beginnen! Voor zover we weten zijn er in de periode                   
van de zomervakantie geen ongelukken gebeurd, waar onze leerlingen of hun ouders/verzorgers bij betrokken              
waren.... We zien er dan ook naar uit om alle leerlingen weer op school te zien! 

Veiligheid start nieuw schooljaar irt actuele Corona-situatie (belangrijk ook voor de ‘nieuwe ouders’             
van de school) 
We herhalen hierbij hetgeen wij gisteren naar u hebben toegezonden: 

Geachte ouders, verzorgers, 

In de afgelopen periode van de zomervakantie, zijn de besmettingen vanwege het Corona-virus weer              
aanmerkelijk toegenomen. Dit is een zorgelijke situatie. Dit brengt ons tot de vraag wat dit betekent voor het                  
openen van onze basisschool de Schakel met ingang van aanstaande maandag 31 augustus. Immers,              
veiligheid is en blijft uiterst belangrijk. 

Het volgende: 

1. 
Al eerder (voor de zomervakantie) hebben wij aangegeven dat we na de zomervakantie, mede vanuit               
veiligheidsredenen, het Continu-rooster continueren; hiermee vervalt ook de overblijfregeling; 
2. 
Oók continueren we de breng- en haalroutes, dat wil zeggen de groepen 1 en 2 op het kleuterplein en de                    
groepen 3 tot en met 8 op het grote plein, waarbij de ouders/verzorgers van de leerlingen van de groepen 1 en                     
2 de kinderen op het kleuterplein mogen brengen; de ouders/verzorgers van de groepen 3 tot en met 8 blijven                   
op afstand (bij het hek) staan; de schoolhekken gaan om 8.20 uur open; 
3. 
Oók continueren we het verzamelen van de leerlingen in hun 'eigen gekleurde vak' op het plein; 
4. 
Oók continueren we de gescheiden pauzes voor onze leerlingen; 
5. 
Oók handhaven we de anderhalve meter-afstand tussen volwassenen in de school; 
6. 
Verder volgen we de lijn zoals geadviseerd wordt door de GGD (eergisteren ontvangen). De volgende               
'beslisbomen’ kunt u de komende tijd gebruiken om te kunnen beoordelen of uw kind wel/niet naar school kan                  
komen (zie de toegezonden beslisbomen): 

a) Beslisboom-Oranje-Rood m.b.t. leerlingen die op vakantie zijn geweest in de zogenaamde            
'Oranje-gebieden’; 

b) Beslisboom-Neusverkoudheid m.b.t. leerlingen 7 t/m 12 jaar: voor groep 3 - 8 (geldt ook voor jongere                 
kinderen in groep 3; groep is leidend) met informatie rondom Corona gerelateerde klachten; niet alleen               
neusverkoudheid;Voor wat betreft deze beslisbomen hebben we ons gecommitteerd aan de hiervoor            
geformuleerde beslisbomen van de Branche-organisatie (maatschappelijke) Kinderopvang; 

7. 
Oók voor onze eigen leerkrachten houden we de richtlijnen van de GGD aan; 
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8. 
Verder is goede ventilatie in de school belangrijk. Net voor de zomervakantie heeft het periodieke onderhoud                
aan het mechanische ventilatiesysteem in de school plaatsgevonden, waarmee deze up to date is. Daarnaast               
is natuurlijke ventilatie in de school uiterst belangrijk; gelukkig biedt onze school daar ruimschoots              
mogelijkheden voor. 

Nogmaals de leerkrachten en lokalen per aanstaande maandag 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

groep 1-2a 
 
in lokaal rood 

juf Marlieke juf Marlieke + 
juf Sandy 

juf Wilma juf Wilma - 

groep 1-2b 
 
in lokaal oranje 

juf Lianne + juf 
Sandy 
 

juf Lianne + juf 
Rianne 
 

juf 
Lianne/Deborah 
+ juf Rianne 

juf Deborah + 
juf Rianne (mi) 
 

 

groep 3 
 
in lokaal geel 

juf Hanneke juf Hanneke + 
juf Jet 

juf Anja juf Anja + juf 
Jet 

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 

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); 
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● Juf Mandy (Leerkracht Plusgroep; werkzaam op woensdag en donderdagmorgen); 
● Juf Rianne (Leerkracht in opleiding; werkzaam op dinsdag, woensdag en donderdag); 
● Juf Adinda (Remedial Teacher; werkzaam op maandag en donderdag); 
● Meester Jorne (Interne leerlingenbegeleiding, op momenten dat hij niet voor de groep staat); 
● Juf Jet van der Meer (Onderwijsassistent voor groep 3; werkzaam op dinsdag en donderdag); 
● Juf Sandy van Schaik (Onderwijsassistent voor de groepen 1 en 2; werkzaam op maandag en               

dinsdag); 
● Juf Dianne (Vakleerkracht bewegingsonderwijs; werkzaam op vrijdag); 
● Hanneke van de Velde (Administratief medewerker; werkzaam op donderdag). 

Nogmaals: verlenging continu-rooster 
Na de zomervakantie gaan we tijdelijk, tot in ieder geval de kerstvakantie, verder met het continurooster. Dit                 
met instemming van zowel de personeelsgeleding als de oudergeleding van onze medezeggenschapsraad. 

De schooltijden zijn dan als volgt (zoals de laatste periode van het vorige schooljaar): 
● 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. 

 
Alle BSO’s sluiten aan op ons continurooster. 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. 

Volgende week maandagmorgen 31 augustus: gezonde start 
Komende maandag krijgen de kinderen een lekker stuk fruit als 10 uurtje, verzorgd door de Ouderraad. U                 
hoeft de kinderen dus alleen wat te drinken mee te geven. Wij hopen dat u deze gezonde start voortzet!  

Volgende week maandag 31 augustus: de informatiebrieven 2020-2021 worden uitgereikt 
Dit jaar krijgt u weer twee informatiebrieven van ons: een algemene informatiebrief waarin alle schoolzaken               
worden toegelicht en een groepsspecifieke informatiebrief. Maandag krijgt u van de leerkrachten per mail de               
informatiebrief toegestuurd van de groep waarin uw kind zit. In deze informatiebrief staat alle informatie met                
betrekking tot de groep: praktische zaken, data, informatie over schoolvakken etc. Handig om goed door te                
lezen en te bewaren. Vrijdag 4 september volgt de algemene informatiebrief.  
 
Volgende week woensdagmorgen 2 september: de schoolfotograaf 
Aanstaande woensdag komt de schoolfotograaf op school. De achtergrond van de foto is dit jaar ‘baksteen’                
dus houdt u hier rekening mee, met de outfit van uw kind(eren). 
 
Dit jaar is er helaas geen gelegenheid om de broertjes en zusjes die niet op de Schakel zitten na schooltijd op                     
de foto te laten gaan. Dit in verband met het ‘coronavirus’ en de regel om zo min mogelijk ouders in de school                      
te laten komen. Wij begrijpen dat dit heel erg jammer is en we hopen dat we volgend schooljaar het wel weer                     
mogelijk is.ouders in de school te laten komen. Wij begrijpen dat dit heel erg jammer is en we hopen dat we                     
volgend schooljaar het wel weer mogelijk is. 
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Tenslotte 
Hartelijk dank voor uw getoonde medeleven vanwege het overlijden van mijn moeder. Uw medeleven heeft 
ons goed gedaan. Vandaag heeft de begrafenis plaatsgevonden. 
 
We zien, samen met bestuur en het team, uit naar het nieuwe schooljaar. Veel ontwikkelingen staan op de 
rol.....in de komende Nieuwsbrief daarover meer.... 
 
Een hartelijke groet vanuit (nu) Woudenberg! 
 
Mvg, mede namens het team, Marius-Jan Breugem, directeur 
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