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Betekenis korte persconferentie premier Rutte en minister De Jonge van afgelopen dinsdag 
Afgelopen dinsdag was er opnieuw een (korte) persconferentie van het Kabinet. De nieuwe maatregelen die               
zijn afgekondigd, hebben geen betekenis voor het primair onderwijs. 

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: Schoolfruit voorlopig op andere manier 
Met ingang van volgende week start de wekelijkse verspreiding van Schoolfruit in de groepen. In de vorige                 
nieuwsbrief hebben wij u, als ouders/verzorgers, gevraagd om hieraan mee te helpen om wekelijks de               
groente/het fruit te snijden. 

Gelet op de ernstige Corona-situatie, lijkt ons dit nu niet verstandig. De school is veilig.....zijn we erg alert                  
op.... 

Daarom, tot de kerstvakantie, zullen wij geen beroep doen op ouders/verzorgers om groente/fruit te snijden.               
We geven de groente/het fruit gewoon aan de kinderen mee! 

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.... 
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Vervanging volgende week 
Groep 7, dinsdag 10 november: juf Judith K (ipv juf Judith de Waal). 

Bestuursvergadering met Medezeggenschapsraad 
Volgende week woensdagavond 11 november is er een gezamenlijke vergadering van bestuur en             
medezeggenschapsraad. 

Meeleven 
We leven mee met de familie Van Kreuningen (Margret en Stefan, en de kinderen). Aanstaande woensdag 11                 
november zal Margret opnieuw worden geopereerd. We hopen zo dat de operatie het gewenste resultaat mag                
hebben..... Hier mogen we als school en schoolomgeving voor bidden. 

Meeleven 
Ook leven we mee met juf Karin, haar man en de kinderen en de verdere familie. Vorige week zaterdag is de                     
moeder van juf Karin op 84-jarige leeftijd overleden. De laatste jaren verbleef zij in Maria-Oord. Uiteindelijk is                 
het Corona-virus haar ook fataal geworden. Wat fijn dat u als school zo meeleeft met juf Karin. Wij wensen juf                    
Karin veel sterkte in het verwerken in het verlies van moeder en Gods’ nabijheid toe. 
 
Fietsverlichting 
Werkende fietsverlichting is van groot belang als het gaat om de           
verkeersveiligheid. Elk jaar is er weer een grote landelijke campagne voor           
extra aandacht.Denkt u er ook AAN? Zet u uw licht ook AAN? 
 
Welkom 
Welkom aan Fleur, die vandaag 4 jaar is geworden. Fleur is een nieuwe             
leerling van groep 1-2a. Welkom! 

Leesplezier voor leerlingen die moeite hebben met lezen! 
Lezen is leuk en belangrijk. Voor kinderen die moeite hebben met lezen,            
bijvoorbeeld door dyslexie, TOS, ADHD, een fysieke of visuele beperking,          
kan het ook moeilijk zijn. Wij helpen deze kinderen graag! Hoe? Met de             
jeugdcollectie van Passend Lezen. Deze collectie bevat boeken, kranten         
en tijdschriften in verschillende leesvormen zoals audio, braille en         
grootletter. Voor de jeugd is er een speciale collectie beschikbaar met           
ruim 14.000 gesproken boeken, 3.500 brailleboeken en meer dan 20          
jeugdtijdschriften. 
 
Superboek.nl 
De jeugdcollectie van Passend Lezen is te vinden via superboek.nl. Hier staan ook de actuele en populaire                 
titels van dit moment, gerangschikt op leeftijd. Van Jip en Janneke, Mees Kees tot aan Dummie de Mummie,                  
Divergent, Julius Zebra en Kidsweek. Luisteren naar boeken gaat gemakkelijk via de gratis Daisylezer-app              
(voor iOS en Android) of de site, maar het kan ook via de Daisyspeler. Zo wordt het voor deze leerlingen                    
makkelijker en leuker om te lezen. 
 
Gratis lid tot 18 jaar 
Het lidmaatschap bij Passend Lezen is gratis voor kinderen met een leesbeperking tot 18 jaar! Bij inschrijving                 
is de toestemming van ouders nodig.  
 
Voordelen van superboek.nl: 

● Meer dan 14.000 gesproken boeken 
● Gerangschikt op leeftijd 
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https://www.superboek.nl/
https://apps.apple.com/nl/app/daisylezer/id524333736
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.dedicon.daisylezer2&hl=nl


 
 
 
 

3 

● Streamen of downloaden via de site of app, dus luisteren waar je wil 
● Gratis voor iedereen tot 18 jaar met een leesbeperking, zoals dyslexie, TOS, slechtziendheid of ADHD 

 
Inschrijven of meer weten? Ga naar superboek.nl 

Opnieuw: Enquête onderwijstijden door Medezeggenschapsraad (van de MR) 
Afgelopen maandag heeft u de enquête over schooltijden gekregen via uw oudste kind. We roepen u allen op                  
om deze enquête in te vullen (als u dit nog niet gedaan heeft) en uw keuze te maken voor één van de                      
gegeven opties: 

 -het rooster met schooldagen tot 15.15 uur en woensdag tot 12.15 uur of  

-het continurooster met schooldagen tot 14.30 uur en woensdag tot 12.30 uur.  

Er is voor beide roosters iets te zeggen en we willen graag weten waar uw voorkeur naar uitgaat zodat er een                     
keuze kan worden gemaakt die ondersteund wordt door de meerderheid van de ouders; welke keuze dat ook                 
is.  

Wilt u de ingevulde enquête uiterlijk volgende week in de retourenvelop (laten) inleveren bij de leerkracht van                 
uw oudste kind? Alvast bedankt! 

 
 
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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