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Wat betekenen de nieuwe Corona-maatregelen voor ons als school?
In de persconferentie van het Kabinet van 13 oktober zijn geen grote wijzigingen aangekondigd voor het
onderwijs. Een aantal wijzigingen hebben echter wel gevolgen voor de regels die gelden voor scholen. De
PO-Raad gaat weer met alle organisaties in overleg over aanpassingen in de protocollen voor het primair
onderwijs. Dat gaat bijvoorbeeld over volwassenen in de school, over volwassenen op het schoolplein en over
het gebruik van mondneusmaskers.
Zodra wij meer weten, ontvangt u nog nader bericht.
Registratie bij bezoek aan school

Vanaf deze week wordt aan iedereen die geen leerling is of
werkzaam is op de Schakel, gevraagd om een registratieformulier
in te vullen bij binnenkomst in de school. Zodat we als er een
Corona besmetting in de school is, iedereen op de hoogte kunnen
brengen. Na twee weken worden de gegevens vernietigd.

Nieuwe stagiaire op school: welkom Josanne
Met ingang van maandag 2 november a.s. komt Josanne Slootweg bij ons op school stage lopen. Hieronder
stelt zij zich aan u voor....

Beste ouders,
Graag zou ik mij willen voorstellen aan jullie! Ik ben Josanne Slootweg en hoop dit jaar op de school van uw
kind(eren) stage te lopen. Ik ben 18 jaar en woon in Bodegraven. Ik studeer in Gouda op Driestar Educatief
aan de pabo. Ik zit nu in het tweede jaar en ik heb het erg naar mijn zin!
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Ik kom uit een gezin van zes kinderen, waarvan ik het tweede kind ben. Mijn familie is een echte
onderwijsfamilie en ik wist al heel snel dat ik juf wil worden. En nu zit ik alweer in het tweede jaar!
Ik hoop dus dit jaar op De Schakel stage te lopen, en wie weet wel bij uw kind(eren) in de klas. Ik zie er naar
uit u en uw kind(eren) te ontmoeten en een bijdragen te leveren aan uw kind(eren)!
Vriendelijke groet,
Josanne Slootweg
Nogmaals: AVG-verklaring!
Al heel veel ouders hebben gereageerd op de oproep van vorige week om toestemming (of niet) te geven voor
het publiceren van foto’s/video’s van uw kind(eren). Bedankt voor het invullen!
Toch missen we nog van een aantal ouders een reactie.
Het is voor ons zeer belangrijk dat we van alle ouders een reactie ontvangen, daarom het dringende verzoek
aan de ouders die dit nog niet hebben gedaan, om dit formulier alsnog in te vullen.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
https://forms.gle/o6Xci3evnNVkHnQYA
Verder: we begrijpen dat u als ouder het ook leuk vindt om foto's te maken wanneer u mee bent met een
schoolactiviteit.
We willen u echter vragen om geen foto's van andere kinderen te publiceren via social media.
Natuurlijk kunt u de gemaakte foto's wel naar de leerkracht doorsturen zodat wij de geschikte foto's kunnen
publiceren via onze eigen kanalen.
Open ochtend
Woensdag 28 oktober aanstaande wordt er een inloopochtend voor nieuwe ouders gehouden in de school.
Wellicht kent u ouders die op deze ochtend kennis willen maken met onze school wilt u hen dan deze flyer
overhandigen? Zie onderstaande link.
https://drive.google.com/file/d/1NZ89lcE4axv0omZv_cHR3TnnZNUX1Yrg/view?usp=sharing

Misschien goed om nog aan het bovenstaande toe te voegen, dat u het als ouder van de Schakel wellicht als
vreemd ervaart dat u als ouder ‘niet de school in mag’, terwijl nieuwe ouders wél mogen komen.....
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Vanwege het aspect veiligheid kunnen we niet grote groepen ouders naar binnen laten komen. Wél is het
akkoord dat, op basis van een gemaakte afspraak, dat individuen op school komen, uiteraard met
inachtneming van de Corona-regels.... Op deze manier proberen we invulling te geven aan de open
ochtend....
Enquête onderwijstijden door Medezeggenschapsraad (van de MR)
De medezeggenschapsraad heeft afgelopen week vergaderd. De enquête over de onderwijstijden was het
hoofdonderwerp. U weet dat we nu een tijdelijk continurooster hebben totdat er een vaccin is of de
maatregelen opgeheven worden. We merken op school bij de kinderen de voordelen die het huidige rooster
biedt: het is rustiger in de kleine pauze, er is minder gedoe buiten tijdens de lunchpauze, er is meer rust omdat
er met de hele klas gegeten wordt bij de juf én het komt de betrokkenheid bij de lessen ten goede.
Om onderwijstijden aan te mogen passen voor de lange termijn, is het verplicht om een enquête te houden
onder de ouders van onze school. De enquête zal anoniem uitgezet worden en wordt door de
medezeggenschapsraad voorbereid. Over een paar weken zult u deze krijgen via uw oudste kind. We hopen
dat u allemaal de enquête invult en inlevert bij de leerkracht van uw (oudste) kind. Dit is uw kans om uw
mening hierover te geven!
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.

Verloop typelessen op school
Eerstvolgende groepsles is volgende week woensdag 28 oktober om 12.45 uur.
En dan is het herfstvakantie
Vanaf morgen (vrijdag) begint de herfstvakantie voor de kinderen. Verschillende ouders hebben ook een
weekje vrij genomen, zo hoorden wij..... Fijne week toegewenst!
Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan!
Mvg, mede namens het team, Marius-Jan Breugem, directeur
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