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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. 
 

 

Aanstaande maandag 30 november school DICHT 
Aanstaande maandag 30 november 2020 is de school DICHT. We hebben dan de tweede (van de drie)                 
studiedag van dit schooljaar 2020-2021. 
 
Sint is al in het land...... 
Er gebeurd van alles op school...De kinderen hebben bingo gespeeld met Sinterklaas. De eerste keer (bijna)                
niemand bingo, de 2e keer iedereen bingo!! De schoenen zijn gezet en de rommelpiet was erbij toen de                  
schoenen gevuld werden...de schoenen met cadeautje stonden door de HELE school verspreid!! Wat             
moesten we zoeken naar onze eigen schoenen...gelukkig zijn alle schoenen gevonden én alle cadeautjes ook.               
En nu hadden we gisteren ineens een zwarte schoen met witte veter in de klas staan! De kinderen dachten                   
allemaal dat de schoen van meester Marius-Jan was, maar nee. Of meester Jorne dan? Nee, ook niet...We                 
hebben de schoen maar laten staan en we gaan zien of de schoen dan toch misschien van sint of piet is?  

Gelukkig weten we wél zeker dat Sinterklaas donderdag 3 december naar onze school komt en dat de                 
indeling van de dag er hetzelfde uitziet als iedere andere donderdag. Zorgt u dat uw kind vóór half 9 op het                     
plein is? Dan kunnen we op tijd naar binnen en zitten we de andere school niet in de weg. Ook de                     
lunchtrommel mag gewoon mee naar school. Een tussendoortje krijgen de kinderen op school en ook is er                 
gewoon schoolfruit. Denkt de bovenbouw aan het op tijd brengen van de surprise? Uiterlijk woensdagochtend.               
We gaan er met elkaar een heel gezellig feest van maken! 
 
Pietengym 
Nu Sint in aantocht is....volgende week vrijdag hebben de leerlingen speciaal ‘pieten-gym’..... 

Kerstvieringen dit jaar anders 
De voorbereidingen voor de kerstviering van dit jaar 2020 zijn volop gaande. Vanwege de              
Corona-beperkingen zal het dit jaar geheel anders gaan. Daar gaan we nu natuurlijk nog niets over                
verklappen. Wél kunnen we alvast vertellen dat de kerstviering op donderdagmorgen 17 december plaatsvindt              
in de eigen groep. ‘s Avonds gaan we, met alle gezinnen van de school, een buiten-activiteit doen.                 
Kerst-buiten.....dus, houd u deze datum maar vrij.....Nadere informatie volgt! 

Luizencontrole (van het luizenteam) 
Afgelopen maandag heeft er weer luizencontrole plaatsgevonden. Gelukkig, de school is weer helemaal             
luizen-vrij! Na de kerstvakantie is, zoals gebruikelijk, weer de volgende luizencontrole! 
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Vergadering ouderraad 
Volgende week dinsdagavond 1 december 2020 vergadert onze ouderraad weer. 

Vragen over de invoering continurooster 
Vorige week heeft u de notitie over de invoering van het continurooster bij de nieuwsbrief gekregen. Er zijn                  
enkele ouders die vragen hadden hierover. Bijvoorbeeld over de kinderen voor wie het lastig is om de lunch in                   
een kwartier op te eten. Zoals u in de notitie heeft kunnen lezen, zullen wij de lunchtijd niet zo strikt                    
handhaven en eten wij met de kinderen in rust. Dit bevordert het dooreten. We verwachten van u dat u de                    
hoeveelheid in de broodtrommels aanpast aan uw kind zoals u gewend bent en voldoende eten meegeeft                
(maar niet meer dan het normaal eet). Natuurlijk zullen wij de kinderen die hier moeite mee hebben,                 
aansporen om door te eten zodat de extra tijd niet te lang hoeft te duren. Op deze manier hopen wij dat er                      
weinig tot geen restanten mee terug gaan naar huis. U kunt ons daarbij helpen door uw kind hierop te wijzen                    
en ook de verwachting uit te spreken dat het eten bij thuiskomst op is omdat de hoeveelheid precies goed is.  

Een andere zorg die enkele ouders hadden, is dat de hoeveelheid tijd om buiten te spelen op school, minder                   
wordt door de invoering van het continurooster. U heeft eerder in de nieuwsbrief kunnen lezen dat de kinderen                  
en de leerkrachten positieve ervaringen hebben opgedaan met het tijdelijke continurooster dat we hanteren in               
verband met de coronamaatregelen. Dit hebben wij vermeld omdat het goed is dat u ook weet hoe vooral de                   
kinderen, om wie dit natuurlijk draait, dit rooster ervaren. Het welzijn van alle kinderen staat immers hoog in                  
het vaandel bij de leerkrachten. Beweging is een essentieel onderdeel van de dag en zeker voor de kinderen                  
die dit extra nodig hebben. We organiseren dit op allerlei manieren en niet alleen door tussen de middag                  
buiten te spelen. Wij ervaren geen nadelen bij de kinderen wat betreft concentratie nu zij tussen de middag                  
korter buiten zijn. Bovendien doen wij op allerlei momenten bewegingsspelletjes (of geven we buiten een les,                
ook in dit jaargetijde. Dit heet bewegend leren.) U hoeft zich dus geen zorgen te maken dat uw kind beweging                    
tekort komt tijdens de schooldag. Het zou ook voor de leerkrachten nadelig zijn als de kinderen te weinig                  
beweging krijgen omdat onze instructies, als gevolg van te weinig beweging, onrustiger kunnen verlopen. Wij               
zullen dan juist een extra bewegingsmoment inzetten om dit te voorkomen. En zoals u ook in de notitie heeft                   
kunnen lezen, kan uw kind na schooltijd 45 minuten langer buiten spelen waardoor die tijd optimaal daarvoor                 
gebruikt kan worden, thuis of op de BSO. 
 
Herziene vaststelling vakantieregeling PCBS de Schakel schooljaar 2020-2021  
Eerder hebben wij in de nieuwsbrief de vakantieregeling voor dit schooljaar 2020-2021 gepubliceerd. Hierbij              
was een foutje gemaakt met betrekking tot de meivakantie die door het ministerie verplicht wordt vastgesteld.                
Daarom hebben we in de jl. gehouden vergadering met onze medezeggenschapsraad de vakantieregeling             
voor dit schooljaar 2020-2021 GEWIJZIGD vastgesteld. Belangrijk om in uw agenda te noteren. 

Herziene vakantieregeling schooljaar 2020-2021: 

2 

Dit zijn de vastgestelde 
schoolvakanties voor het 
schooljaar 2020/2021    

    

Vakantie datum van datum tot aantal uren 

Herfstvakantie 19-10-2020 23-10-2020  

Kerstvakantie 21-12-2020 01-01-2021  
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Vacature 
Vanwege het aanstaande zwangerschapsverlof van juf Willemijn (vanaf februari 2021) gaan we een externe              
vervanger zoeken voor onze groep 8. Dit voor de volledige week (dus maandag tot en met vrijdag). 
 
De advertentie staat ook op onze website. Wellicht heeft u een bekende in uw familie of vriendenkring: wijs ze                   
eens op deze vacature..... De sollicitatietermijn staat open tot zaterdag 4 december aanstaande. 
 
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 

Schoolfruit volgende week 

Eet smakelijk weer allemaal!  
 
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. 
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Voorjaarsvakantie 22-02-2021 26-02-2021  

Goede Vrijdag 02-04-2021   

2e Paasdag 05-04-2021   

Meivakantie 03-05-2021 07-05-2021  

Hemelvaart 13-05-2021 14-05-2021  

Pinkstervakantie 24-05-2021 28-05-2021  

Zomervakantie 19-07-2021 27-08-2021  

https://docs.google.com/document/d/1cDAGieVreJfZ8PkQFBLH184VaEi4KewHuWK1kmDt6XA/edit?usp=sharin
https://docs.google.com/document/d/1cDAGieVreJfZ8PkQFBLH184VaEi4KewHuWK1kmDt6XA/edit?usp=sharin
mailto:pianolesmarleen@gmail.com
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Verloop typelessen op school 
Eerstvolgende groepsles is woensdag 2 december om 12.45 uur. 
 
Impressie uit te breiden schooll 

 

Groep 4 denkt al mee/na over het nieuwe schoolplein 
In het verlengde van het bovenstaande: groep 4 denkt al mee/na over het nieuwe schoolplein.....dit in                
combinatie met ‘taalvaardigheid’. En zo kreeg de meester al een aantal tekeningen met een beschrijving van                
het type speeltoestel dat kan worden geplaatst.....leuk! 
 
Tenslotte 
Een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan! 
 
Mvg, mede namens het team, Marius-Jan Breugem, directeur 
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