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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.

Gezocht ouders voor het boeken lenen bij de bibliotheek
Als school doen wij mee met het project “Bibliotheek op School”. Dit houd onder meer in dat wij met alle
groepen 5 x per jaar klassikaal boeken mogen lenen bij de bibliotheek. Elk kind mag dan twee boeken kiezen.
In deze tijd is het klassikaal lenen lastig daarom zoeken wij ouders die boeken voor de groep zouden willen
halen. Bij een groep van 20 leerlingen gaat dit dus om 40 boeken. U krijgt van de leerkracht een lijstje mee
met verzoeken van de leerlingen. Het is wellicht handig om dit met twee ouders te doen. Als u dit zou willen
doen mag u een mail sturen naar de leerkracht van uw kind, dan krijgt u van haar/hem verdere informatie.
Alvast hartelijk dank.
Kerstviering en Kerstwandeling “Op weg naar Bethlehem”
De voorbereidingen voor de kerstviering van dit jaar 2020 zijn volop gaande. Donderdagmorgen 17 december
vindt er in de eigen groep een kerstviering plaats.
In de middag gaan we met alle leerlingen van de school kerstkaarten maken, we doen dit groepsdoorbrekend
wat inhoudt dat de jongere kinderen een ouder maatje krijgen om mee samen te werken.
‘s Avonds is er voor alle gezinnen van de school, een kerstwandeling. U kunt zich opgeven om met uw
kinderen hieraan mee te doen. U krijgt een route die u met een groepje gaat lopen. U komt langs verschillende
taferelen uit het kerstverhaal; hier wordt wat gespeeld, gezongen of verteld. Vervolgens loopt u weer verder
naar de volgende scène. De start is op het kleuterplein en de afsluitende scène op het grote plein. De
kinderen maken op school een lampion en deze mogen ze deze avond meenemen.
Doet u mee?
Het is nodig dat u zich hiervoor opgeeft. Er mag per gezin één ouder mee. We starten om 18.30u. Echter
zullen niet alle groepjes tegelijk kunnen vertrekken. U krijgt nog bericht over uw vertrektijd, we zullen proberen
de jongste leerlingen het eerst te laten vertrekken. Broertjes of zusjes die ( nog ) niet op school zitten zijn ook
van harte welkom. We schatten in dat de wandeling een half uur tot drie kwartier zal duren.
Als u nog vragen heeft mag u mailen naar: karin.kroon@schakelvinkeveen.nl
Opgeven graag voor 14 december aanstaande kan via onderstaande link:
Kerst 2020 (forms.gle)
Verder: wilt u kijken of u thuis nog glazen potjes heeft? Wij kunnen ze goed gebruiken.
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Veiligheidsteam tijdens de Kerstwandeling
Naar huidige inschattingen lopen toch zo’n 160 personen mee met de Kerstwandeling. Uiterst belangrijk is dat
een en ander gestroomlijnd verloopt, en er geen ophoping plaatsvindt. Daarom hebben we een
‘veiligheidsteam’ gevormd van 15 personen, die ervoor zorgdraagt dat de Kerstwandeling ordelijk verloopt, en
dat het veilig plaatsvindt, conform de Corona-richtlijnen. Een en ander hebben we kortgesloten met de
gemeente De Ronde Venen.
Fijn dat zoveel ouders zich bereid hebben verklaard om hieraan mee te doen. De veiligheidscoördinator deze
avond is Stefan van Wijk.
De medewerkers van het veiligheidsteam krijgen volgende week nog nader bericht over de gang van zaken.
Ontruimingsoefening
Volgende week dinsdagmiddag 15 december 2020 is er een ‘geplande’ Ontruimingsoefening in de school. Dit
gaan we vanaf nu periodiek doen. Veiligheid is belangrijk.
Start (nieuwe) groep 0
Vanaf januari 2021 starten de kinderen die vier jaar worden in groep 0 onder leiding van juf Rianne.
Aangezien er in de eerste twee maanden van het jaar vooralsnog 3 nieuwe kleuters instromen, zullen we
groep 0 tot 1 maart nog niet als volledig zelfstandige groep laten functioneren. Tot 1 maart komen de nieuwe
kleuters in hun stamklas (groep 1/2a of groep 1/2b) waarbij juf Rianne ons blijft ondersteunen en aparte
activiteiten met de nieuwe kleuters en kinderen uit groep 1 zal doen. Hierdoor krijgen we in de stamklassen
ook tijd om alleen met groep 2 te werken. De kinderen van groep 1 krijgen ook extra aandacht van juf Rianne
op die manier.
Vanaf 1 maart 2021 zullen de instromers die na januari 4 jaar (zijn ge)worden, wel in de zelfstandige groep 0
verder gaan op dinsdag, woensdag en donderdag. Op maandag zijn zij dan in hun eigen stamgroep.
Schoolfruit volgende week

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.
Laatste schoolweek kalenderjaar 2020
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En dan is het al weer de laatste schoolweek van dit kalenderjaar 2020.
Een vreemd jaar, waarin veel op ons is afgekomen...
Hoe ziet de schoolweek er volgende week uit:
●

Maandag 14 december: gewone schooldag;

●

Dinsdag 15 december: gewone schooldag;

●

Woensdag 16 december: gewone schooldag;

●

Donderdag 17 december: ‘s morgens kerstviering in de eigen groep. Om 8.25 uur verwelkomen we
onze leerlingen met lichtjes en kerstliederen op zowel het hoofdplein als het kleuterplein. Daarna gaat
de kerstviering starten. En ‘s middags een creatieve middag in de eigen groep.

Start kerstvakantie
En dan is het kerstvakantie! Deze start op vrijdag 18 december!

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan!
Mvg, mede namens het team, Marius-Jan Breugem, directeur
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