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Hoe is het gesteld met de ventilatie op onze school? 
Het is een verantwoordelijkheid van alle basisscholen, zeker in deze Corona-tijd, dat het ventilatiesysteem in               
het schoolgebouw 'coronaproof' is. Tevens is het een verantwoordelijkheid van het schoolbestuur om dit te               
melden aan de school betrokkenen: ouders, personeel en leerlingen. 

Kortom: voldoet ons schoolgebouw aan de eisen rondom ventilatie? Hiervoor hebben de Onderwijskoepels             
een handreiking geschreven, genaamd 'Handreiking coronavirus en het gebruik van ventilatie, verwarming en             
koeling op scholen voor funderend onderwijs'. Wat betekent dit voor onze school? 

1. Het mechanische ventilatiesysteem in de school dient onderhoudsmatig op orde te zijn. Dit is bij               
onze school het geval: eind januari jl. is onderhoud uitgevoerd aan de CV-installatie op de school                
alsmede aan de 3 afzuigventilatoren op de school. Hierbij zijn er geen gebreken geconstateerd; 

2. Het ventilatiesysteem op onze school is een systeem, waarbij er alleen (vuile) lucht wordt              
afgezogen. Toevoer van (frisse) lucht gaat via roosters boven het glas en het openzetten van               
ramen en deuren. Het grote nadeel hiervan is dat er in de winter koude lucht naar binnen komt, wat                   
ervaren kan worden als tocht. Het voordeel van dit systeem is dat er geen afgezogen lucht terug de                  
school ingeblazen wordt; dat is met het oog op mogelijke verspreiding van het Coronavirus heel               
gunstig en veilig voor de gebruikers van ons schoolgebouw; 

3. Kortom: het in onze school aanwezige ventilatiesysteem is gunstig en adequaat en daarmee             
'coronaproof'; 

4. Wél zullen we iedere week, steekproefsgewijs, het CO2-gehalte in onze lokalen blijven meten door              
een CO2-meter. Dit als extra waarborg voor het 'coronaproof' zijn van ons schoolgebouw; 

5. Daarnaast blijft het luchten van de lokalen heel belangrijk: voor schooltijd, tijdens de pauzes maar               
ook, als het kan, tijdens de lessen één of meer ramen open zetten. Dit 'gewone advies' zullen wij                  
ook periodiek opvolgen. 

Registratie bij bezoek aan school 
Vanaf vandaag 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. 
 

Afsluiting Kinderboekenweek-2020 (van juf Karin en juf Judith        
Kroon) 
Woensdagmorgen openden wij de Kinderboekenweek bij de tribune met een toneelstukje nav het boek "de               
steen en de tijd". De steen vertelt dat hij al heel veel heeft meegemaakt: hij zag jagers/verzamelaars, de                  
eerste boeren, ridders en jonkvrouwen en uiteindelijk is hij in de hal van de Schakel beland. 

Deze personages werden gespeeld door leerkrachten. Twee leerlingen uit groep 6 speelden voor beren die de                
jagers achterna zaten. Dit gaf natuurlijk, zeker bij de kleuters, grote hilariteit. 

Na het toneelstukje kregen de leerlingen informatie over al de activiteiten die plaats gaan vinden en zongen                 
we het lied: En toen.......Van de KBW 2020. 
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Ook kregen de groepen afzonderlijk een ingepakt boek. Dit boek liet zien met welk thema uit de geschiedenis                  
de betreffende groep de komende tijd aan de slag gaat. 

Er is de afgelopen week veel gelezen uit de al de boeken die we              
van de bibliotheek te leen hebben gekregen over het thema: En           
toen....De kinderen hielden een kruisjeskaart bij, elke blz        
gelezen is een jaar terug in de tijd.  

Wat hebben we  nog meer gedaan: 

- de juffen en de meester hebben voorgelezen in andere          
groepen.  

- we hebben begrijpend leeslessen, knutselopdrachten gedaan       
en liedjes geleerd.  

- alarmlezen: op een onverwacht moment klinkt de schoolbel, alle leerlingen mogen op dat moment alles laten                 
vallen en een leuk plekje in de school zoeken om te gaan lezen. 

Woensdag sloten we de KBW af met een boekenmarkt en een speurtocht. De speurtocht bestond uit foto's                 
van de voorkant van boeken die waarbij plaatjes uit boeken ( onderbouw) of stukjes tekst uit de boeken (                   
bovenbouw) gezocht moesten worden. Dit deden de leerlingen in groepjes van 2, een leuke uitdagende               
opdracht. 

Aan het einde van de morgen was de boekenbeurs: elke leerling kon twee boeken uitkiezen om mee naar huis                   
te nemen. Wat leuk dat er veel leerlingen boeken meegenomen hadden daardoor was de boekenbeurs een                
groot succes. 

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.  
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Vergadering Ouderraad 
Volgende week dinsdagavond 13 oktober vergadert de Ouderraad van onze school. Onder meer staan de               
voorbereidingen voor het komende Sinterklaasfeest alsmede het Kerstfeest op het programma. 

Vergadering Medezeggenschapsraad 
Volgende week dinsdagavond 13 oktober komt ook onze Medezeggenschapsraad bijeen. 

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/1VfvfKiAY6LS-Zde2nCl0gZUFmeyoIWFg/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1bMyTc2nhUqpJTPSxe-rL-k8THLPK5qXC/view?usp=sharing 
 
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 

 

Tentoonstelling vrijheid/blijheid 
Donderdag bezochten de groepen 6, 7 en 8 de tentoonstelling: "Vrijheid/Blijheid" 

Deze tentoonstelling vertelt het verhaal van Vinkeveen tijdens de 2e wereldoorlog. De organisatoren, Greet en               
Marjolein Stappers, hebben heel veel spullen en verhalen verzameld over deze periode. Zij kunnen er ook                
boeiend over vertellen. De leerlingen leerden over de hongerwinter, het verzet, de NSB, onderduiken, de               
bevrijding en nog veel meer. Zeker het verhaal van Jan Berkelaaar, een verzetsheld uit Vinkeveen, maakte                
indruk. Pas onlangs is ontdekt welke belangrijke rol hij speelde in het verzet in Vinkeveen en omstreken.  

Er was ook veel te bekijken en te ontdekken voor de leerlingen: leger helmen en - kleding, bonnenboekjes,                  
voedselpakketten, oude gebruiksvoorwerpen uit die tijd en heel veel foto's. 

In de tentoonstelling was ook de allereerste foto te zien van De Schakel die toen nog CNS Vinkeveen heette.  

Een zeer geslaagd en leerzaam uitstapje.  

Vervolg naar aanleiding van GGD-onderzoeken groepen 2 en 7 (van de GGDrU) 
De GGDrU is op school geweest  
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Op maandag 21 september, woensdag 23 september en vrijdag 25 september is de GGDrU op basisschool 

de Schakel geweest. De gezondheidsonderzoeken in groep 2 en groep 7 zijn gedaan.  

 
Dank jullie wel 
Wij willen de ouders, de kinderen, de leerkrachten en de school bedanken voor jullie samenwerking en de                 
gastvrijheid. 
 

De jeugdverpleegkundige heeft alle kinderen van groep 7 gesproken en hun lengte en het gewicht gemeten.                
Op het voortgezet onderwijs in klas 2 komt de jeugdverpleegkundige nogmaals langs. 
 
De meeste kinderen van groep 2 zijn gezien door de assistente JGZ. Zij heeft de ogentest en gehoortest                  
gedaan bij de kinderen en hun lengte en gewicht gemeten.  
 
De kinderen die op vakantie waren, worden uitgenodigd op de Scholeksterlaan 2 in Vinkeveen.  
 
Alle ouders hebben een brief ontvangen met de bevindingen van het onderzoek. Sommige kinderen worden               
opnieuw uitgenodigd bij de jeugdarts op de Scholeksterlaan 2 in Vinkeveen om de ogentest of de gehoortest                 
te herhalen. 

Volgend jaar komt de GGDrU opnieuw op school. 

Heeft u een vraag aan de GGD? 
Dan kunt u natuurlijk altijd bellen of mailen. Het team van de GGDrU dat verbonden is aan uw school bestaat                    
uit: 

                         
Ute de Geus       Mareike Meijerhof         Erna Jansen  
Jeugdarts       Jeugdverpleegkundige                   Assistente JGZ  
udegeus@ggdru.nl mmeijerhof@ggdru.nl                   ejansen@ggdru.nl 
tel: 06 1043 8217       tel: 06 1046 12 90          tel: 06 2852 74 06 

 
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. 
 
Verkeersveiligheid bij de school (Pijlstaartlaan) 
Bij zowel de start als het einde van de schooldag is het zeer druk op de Pijlstaartlaan. Zullen we met elkaar de                      
verantwoordelijkheid nemen om de Corona-maatregelen na te leven? 

Wilt u ook zoveel mogelijk bij het winkelcentrum uw auto parkeren? En ook niet ‘dubbel parkeren’ aan de                  
Pijlstaartlaan? Dit enerzijds vanwege de veiligheid van onze kinderen en anderzijds om geen overlast te               
bezorgen voor onze buurtbewoners. Dank voor uw medewerking! 
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Verloop typelessen op school 
Eerstvolgende groepsles is volgende week woensdag 14 oktober om 12.45 uur. 
 
Bijna herfstvakantie 
Volgende week is er van maandag tot en met donderdag school. Want...op vrijdag 16 oktober 2020 begint de 
herfstvakantie al voor de kinderen (en misschien ook wel voor u als gezin). 
 
Tenslotte 
Een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan! 
 
Mvg, mede namens het team, Marius-Jan Breugem, directeur 
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