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Registratie bij bezoek aan school 
 

Iedereen die geen leerling is of werkzaam is op de Schakel, wordt 
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. 
 

 

Corona: Sint komt hoor 
We hebben deze week nog even met Sint gesproken. Immers, de gedachte was even: kan Sint wel op school                   
komen dit jaar, vanwege de Corona-situatie? 
 
Maar gelukkig: Sint komt gewoon op school, en neemt ook 3 Pieten mee! En dat op donderdag 3 december                   
a.s.  
 
Wél moeten we het dit jaar anders doen (helaas....helaas....): we kunnen Sint en zijn Pieten niet met alle                  
ouders op het schoolplein verwelkomen......dus er komt een andere manier. Maar over hoe en wat zullen we u                  
binnenkort informeren. We gaan dit nog even met Sint overleggen...blijft nog even in het midden! ;-) 
 
Corona: Kerstvieringen dit jaar anders 
Ook de kerstvieringen van dit jaar gaan door, maar wel op een andere manier. We doen dit met de groepen                    
afzonderlijk (dus ieder kind in zijn eigen groep, met de eigen leerkrachten). Maar niet, na afloop, met een                  
ouder-ontmoeting op het schoolplein.... 
 
De rest verklappen we nog niet...hoort u nog.... 
 
Nieuws uit de Plusklas (van juf Mandy) 
Vorige week zijn we gestart met het werken met verrijkingsmateriaal. De kinderen worden in groepjes uit de                 
klas gehaald om te werken aan Rekentijgers, Denken over Taal, een vreemde taal of Mindset.  

Met de kinderen uit groep 5 hebben we het gedicht KRAB, door Ivo de Wijs, gelezen. Is 'Krabben krabben                   
krabben' een goede zin? En daarna hebben zij zelf een gedicht geschreven.  
 
De garnaal is normaal 

De tonijn krijgt pijn 

door de vishaak 

En de griet heeft dat allebei niet 

maar het paard heeft last van zijn staart 
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Gelukkig houd de zalm zich kalm  

en de schol heeft grote lol 

De koe in het weiland zegt boe.  

En de rog heeft er toch  

plezier bij 

De blije vos loopt in het bos 

en de mol stapt perongelijk in de drol 

 

door Kjeld 

 

Kijk een uil in de boom 

hij kijkt met zijn ogen best wel sloom 

Ik droom van banketbakkersroom 

zei de bij 

En ik zei de vos 

ik slaap in het bos 

De konijn zei 

weet iemand iemand voor mij? 

De uil zei wie dan 

want ik weet niemand voor mij 

De konijn zei 

het is iemand die goed voor mij kan zijn 

 

door Esther 
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De kinderen uit groep 6,7,8 kregen een les waarbij ze heel goed naar de instructie moesten kijken en heel                   
precies moesten werken. Ze moesten namelijk een kubus vouwen.  

De inzet van de kinderen was heel goed! Allemaal gingen ze ervoor. Ze hielpen elkaar en uiteindelijk mocht                  
het eindresultaat er ook zeker zijn!  

 

 

Wilt u nog meer weten over de plusklas? Kijkt u dan eens naar het volgende filmpje.  

https://youtu.be/IKbWFktOVW4  

Schoolfruit volgende week 
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https://youtu.be/IKbWFktOVW4
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Vergadering Medezeggenschapsraad 
Volgende week dinsdagavond 17 november is er een vergadering van de Medezeggenschapsraad van onze              
school. 

Vergadering Bestuur en Commissie van Toezicht 
Volgende week woensdagavond 18 november is er een vergadering van het bestuur met de Commissie van                
Toezicht van onze school. 

 

 
Verloop typelessen op school 
Eerstvolgende groepsles is woensdag 18 november om 12.45 uur. 
 
Tenslotte 
Een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan! 
 
Mvg, mede namens het team, Marius-Jan Breugem, directeur 
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