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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. 
 

 

Sint is al in het land...... 
We zijn zo benieuwd......hoe komt Sint nu naar de Schakel? Nu, we wachten nog maar eventjes af.... 

Kerstvieringen dit jaar anders 
Dit schooljaar was de kerstviering in de kerk ‘aan de beurt’, maar helaas kan dit nu niet. We zullen een viering                     
in de groepen houden en daarnaast zijn we aan het nadenken over een activiteit waarbij we ook de ouders                   
kunnen betrekken. Hierover later meer informatie. 
 
Luizencontrole (van het luizenteam) 
Afgelopen maandag heeft er weer luizencontrole plaatsgevonden. De school is bijna luizenvrij, op een              
enkeling na. Daarom is er aanstaande maandag nog weer een nacontrole. 

Hek gemaakt 
Deze week is het hek op het hoofdplein gemaakt. Eindelijk.....zult u zeggen....en dat klopt. Eerst nam het heel                  
veel tijd in beslag om de toestemming van de verzekeringsmaatschappij te krijgen. 

Gaan we nu nieuwe speeltoestellen plaatsen? Ja, er komen nieuwe speeltoestellen (de speeltoestellen op het               
hoofdplein zijn immers kapot), maar wel op een andere plaats. Immers, de komende uitbreiding van de school                 
zal hoogstwaarschijnlijk aan de voorzijde van de school (Pijlstaartlaan) worden gesitueerd. Dit betekent dat we               
heel binnenkort de kapotte speeltoestellen zullen verwijderen en de ondergrond aldaar zullen egaliseren. 
 
Dus: even geduld...en dan komen er nieuwe speeltoestellen terug....en wellicht op een hernieuwd plein! 

Ouderbijdrage schoolreisje vorig jaar (van de Ouderraad) 
Zie in onderstaande link de brief m.b.t. de eigen bijdrage en het schoolreisje. 
https://docs.google.com/document/d/1cDAGieVreJfZ8PkQFBLH184VaEi4KewHuWK1kmDt6XA/edit?usp=sha
rin 

Alvast voor uw agenda: Studiedag maandag 30 november 2020 
Alhoewel u het weet....nog even ter herinnering: op maandag 30 november 2020 is de tweede Studiedag voor                 
het team in dit schooljaar 2020-2021. Dan is de school dus VRIJ! 

Van de medezeggenschapsraad: uitslag enquête schooltijden 
De medezeggenschapsraad heeft afgelopen dinsdag vergaderd en de uitkomst van de enquête over de              
onderwijstijden besproken. Veel ouders (90%) hebben het formulier ingevuld en ingeleverd (waarvoor dank!).             
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Daardoor heeft de MR een duidelijk beeld gekregen voor welke onderwijstijden de meerderheid van de ouders                
een voorkeur heeft.  

Gebleken is dat 81% (van het totaal ingeleverde aantal formulieren) de voorkeur heeft voor een wijziging van                 
de schooltijden (het continurooster). 19% is voor het behoud van het oorspronkelijke rooster. De MR heeft                
daarom tijdens deze vergadering ingestemd met het voorstel om de onderwijstijden aan te passen naar het                
continurooster.  

Bij deze nieuwsbrief zit een bijlage voor u over de overgang naar het continurooster.  

 

Schoolfruit volgende week 
Eetsmakelijk weer allemaal! 
 
 

Rubriek: meester Marius-Jan geeft antwoord op uw       
vraag 
Als directeur krijg ik regelmatig vragen van ouders. Heel         
goed hoor. Regelmatig zijn het vragen waarvan ik denk:         
deze vraag is belangrijk om met alle ouders te delen.          
Daarom deze rubriek! 
 
Vraag: hoe moet ik als ouder/verzorger handelen       
wanneer mijn kind ziek is, of vanwege andere reden niet          
naar school kan komen? 

Antwoord: dan belt u uiterlijk ‘s morgens 8.00 uur naar school om dit aan één van de leerkrachten (diegene die                    
de telefoon opneemt) door te geven.  Het is uw verantwoordelijkheid om dit te doen. 
 
Toelichting: helaas komt het nog teveel voor dat wij als school kinderen ‘missen’, die niet zijn afgemeld door                  
hun ouders/verzorgers. Wat wij dan doen: dan nemen wij gelijk telefonisch contact op met de ouder/verzorger                
om te vragen dat wij het kind in de groep missen.... U begrijpt, dit is wat rommelig in de groep, omdat de                      
leerkracht vaak even naar de directeur moet lopen om dit door te geven. Dus: belangrijk dat u de afwezigheid                   
van uw kind tijdig doorgeeft! Dank voor uw medewerking! 

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 woensdag 2 december om 12.45 uur. 
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Dag van het Recht op Onderwijs en Ontwikkeling (van de gemeente) 
Van 16 tot en met 20 november organiseert Ingrado, de Nederlandse branchevereniging voor leerplicht en               
RMC, de themaweek Week voor het Recht op Onderwijs en Ontwikkeling. (RMC staat voor Regionale Meld-                
en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten.) De finale van de themaweek is de internationale Dag van de               
Rechten van het Kind. 20 november 2020 staat daarom landelijk in het teken van het recht op onderwijs en                   
ontwikkeling. 
 
Recht op onderwijs 

In Nederland is het recht op onderwijs in principe goed geregeld. Toch gaan er nog steeds jongeren zonder                  
diploma of startkwalificatie van school.  

De laatste jaren focussen de leerplichtambtenaren steeds meer op recht op onderwijs en ontwikkeling.              
Immers, niet ieder kind voelt zich thuis binnen het reguliere onderwijssysteem.  

Sommige kinderen hebben extra hulpmiddelen nodig of staan met 1-0 achter door bijvoorbeeld een moeilijke               
thuissituatie, hun gezondheid of andere omstandigheden. Maar iedere jongere heeft het recht om te leren en                
zich te ontwikkelen. Hoe vinden ook zij een kansrijke plek in de samenleving? Hoe kunnen ook zij zich zo                   
goed mogelijk ontwikkelen?  

De leerplichtambtenaren streven er samen met de scholen naar om voor elke leerling een passende plek op                 
school te creëren. Om dit te bereiken is er regelmatig contact en samenwerking tussen de school en de                  
leerplichtambtenaar. Deze samenwerking bestaat uit overleg, advies en gezamenlijke gesprekken met ouders            
en leerlingen waar nodig. Ook eventuele hulpverlening wordt hier nauw bij betrokken. Zo verschuift de nadruk                
van leerplicht steeds meer naar leerrecht. 
 
Nieuws uit de Plusklas (van juf Mandy) 
Met de bovenbouw groep werken we aan het doel 'Leren leren'. De doelen vindt u via de link hieronder.  

https://talentstimuleren.nl/?file=498&m=1366799906&action=file.download  

We hebben aandacht besteed aan het werken volgens een plan, door een onderzoek uit te voeren. Het                 
onderzoek was gericht op onderzoeken wat de beste kauwgom is. Als groep hebben we een aantal                
kwaliteitseisen opgesteld. Daarna hebben we de kwaliteitseisen verdeeld onder tweetallen. Samen hebben we             
onderzoeksvragen en een hypothese opgesteld. De leerlingen probeerde om een zo eerlijk mogelijk             
onderzoek te doen. Daarna werden de resultaten verwerkt in een grafiek of tabel. Het was weer een zeer                  
leerzame bijeenkomst!  

In de klas kunnen de leerlingen dan weer verder met opdrachten uit het werkboek 'Denken over taal'. Groep 7                   
moest een Haiku schrijven. Een haiku is een kort, niet-rijmend gedicht. De basis van een haiku is de                  
zintuiglijke ervaring van de dichter. Een haiku bestaat vaak uit drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. De haiku                    
is een van oorsprong Japanse dichtvorm. Lukas uit groep 7 schreef de volgende twee Haiku's:  

Ach warme zomer 
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ijsjes eten smaakt lekker 

geeft een goed gevoel  

 

Ach sluwe vos helemaal alleen 

hij wilt wel jagen maar 

kan het niet alleen  

Met de onderbouwgroep hebben we het gehad over doorzetten wanneer iets niet lukt. Het doel was om een                  
kettingreactie te maken van ijslollystokjes. Dit bleek niet zo gemakkelijk als het eruit zag. Omgaan met                
frustratie en niet opgeven, hoort ook bij de plusgroep! Wellicht proberen we het later in het jaar nogmaals.                  
Hopelijk lukt het dan wel!  
 
Meeleven 
We leven mee met de familie Van den Toorn. Vorige week vrijdag 13 november 2020 is de oma van Ronja en                     
Amarensia (en ook van Lennart) overleden. Vandaag vindt de begrafenis van oma plaats in Vinkeveen. We                
wensen Cor en Ilona veel sterkte en de nabijheid van God toe.  

Van het bestuur: uitbreidingsplan voor de school 
In de nieuwsbrief van 3 juli informeerden wij jullie onder het kopje ‘ALV’ over het plan om het noodlokaal te                    
vervangen door een permanent extra lokaal. Op 14 juli hebben we van de leden toestemming gekregen om                 
als bestuur aan de slag te gaan met de eerste stappen richting nieuwbouw. Er wordt achter de schermen hard                   
gewerkt. We zijn blij te kunnen melden dat de aanvraag voor omgevingsvergunning op 10 november bij de                 
gemeente is ingediend. Studio110 Architectuur heeft het ontwerp gemaakt (zie schets hieronder) en op dit               
moment zijn we in gesprek met aannemers. Het streven is om het nieuwe lokaal na de zomervakantie van                  
2021 in gebruik te kunnen nemen. Wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.  
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Tenslotte 
U heeft mij deze week niet gezien op de Schakel. Op de andere school waar ik werk was een enorme                    
Corona-uitbraak, waardoor die school een week op slot is gegaan. U begrijpt, veiligheidshalve wilde ik deze                
week niet wisselen tussen de ene school en de andere school. Gelukkig ben ik afgelopen woensdag ‘negatief                 
getest’ > we mogen weer naar de Schakel. Volgende week ben ik er (de hele week) weer! 
 
Overigens leven we mee met degenen die in Vinkeveen (we denken ook aan MariaOord) die getroffen zijn                 
door het Corona-virus. 
 
Een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan! 
 
Mvg, mede namens het team, Marius-Jan Breugem, directeur 
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