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Morgen, vrijdag, geen school 
Morgen, vrijdag 2 oktober, hebben de kinderen geen school. Het team heeft dan namelijk een studiedag. Dit is                  
de eerste studiedag in een reeks van drie voor dit schooljaar. 

Geen nieuwe Corona-maatregelen in het onderwijs 
Het kabinet kondigde afgelopen dinsdagavond nieuwe landelijke maatregelen aan om de verspreiding van het              
coronavirus tegen te gaan. In het onderwijs verandert er de komende periode niets. Een overzicht van de                 
maatregelen, die dinsdag 29 september 18.00 uur zijn ingegaan, is terug te vinden op de website van de                  
Rijksoverheid. 

Onderdeel van de maatregelen is een maximum gezelschap grootte van vier personen. Het kabinet geeft aan                
dat dit maximum niet geldt voor leerlingen in het onderwijs. Daarnaast is het totaal aantal mensen dat in één                   
ruimte aanwezig mag zijn vastgesteld op 30 mensen. Voor buiten geldt een maximum van 40 mensen. Ook                 
deze maatregelen gelden niet voor onderwijsinstellingen.  

AVG-verklaring 
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt                   
tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw           
zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s                   
en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s               
en video’s geen namen van leerlingen.  
 
Via onderstaande link willen wij uw toestemming vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw               
zoon/dochter.  
 
Het is voor ons zeer belangrijk dat we van alle ouders een reactie ontvangen, daarom het dringende verzoek                  
om dit formulier meteen in te vullen. Alvast bedankt voor uw medewerking. 
https://forms.gle/o6Xci3evnNVkHnQYA 

EU-groente- en fruitprogramma 
Ook voor dit schooljaar 2020-2021 is onze school weer ‘ingeloot’ voor het groente- en fruitprogramma van de                 
Europese Unie. In de week van 9 november a.s. starten de groente- en fruitleveringen. Wekelijks ontvangt de                 
school voor drie dagen een levering groente en/of fruit voor alle leerlingen. De dagen waarop het schoolfruit                 
uitgedeeld gaat worden, is nu nog niet bekend. 

Nogmaals: nieuwe beslisboom  
Als bijlage treft u (nogmaals) aan de beslisboom voor kinderen vanaf 0 jaar tot en met groep 8. 
https://drive.google.com/file/d/11cH_iXCukso-YNTONKGdpSRgsfF5EZ46/view?usp=sharing 

Nogmaals: nieuwe schoolgids 
Hierbij de nieuwe schoolgids van schooljaar 2020/2021, zie onderstaande link. 
https://drive.google.com/file/d/1wxuxDEdltNEWjgtCn_rDz8reDz8D1_RZ/view?usp=sharing 
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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. 
 
Nieuws van de Plusklas (van juf Mandy) 
In de laatste nieuwsbrief van het vorige schooljaar heeft u kunnen lezen dat we niet direct van start zouden                   
gaan met de plusklas. De eerste stap die wij dit jaar hebben gezet, is observeren en signaleren welke                  
leerlingen er mogelijk behoefte hebben aan extra uitdaging.  

Er hebben observaties plaatsgevonden in de klas en er zijn groepsbesprekingen geweest. Hieruit is naar               
voren gekomen dat een aantal kinderen mogelijk behoefte heeft aan extra uitdaging. De ouders van deze                
leerlingen ontvangen vandaag een e-mail. In deze e-mail staat meer informatie en het verzoek om een extra                 
vragenlijst in te vullen.  

Leerlingen die behoefte hebben aan extra uitdaging, komen niet direct in de plusklas. Soms is het aanbieden 
van extra uitdagende opdrachten in de klas al voldoende. Om alle geïnteresseerde ouders meer informatie te 
geven over de manier waarop wij de leerlingen signaleren, selecteren voor de plusklas en de extra uitdaging 
die wij als school gaan bieden, hopen wij na de herfstvakantie een informatieavond te kunnen organiseren.  
 
Wij wachten uiteraard af aan welke richtlijnen wij ons moeten houden vanuit de overheid en zullen indien 
nodig op zoek gaan naar een andere manier om deze informatie met u te delen.  
 
Na deze informatie bijeenkomst zal ook de plusklas weer van start gaan.  

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 

 
 
Verloop typelessen op school 
Afgelopen woensdagmiddag zijn de typelessen op school gestart. Alle ingeschreven cursisten worden/zijn 
persoonlijk door Typetuin benaderd met alle informatie over het verdere verloop van de lessen. 
 
Tenslotte 
Een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan! 
 
Mvg, mede namens het team, Marius-Jan Breugem, directeur 
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