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Landelijke lockdown verlengd (herhaling van bericht afgelopen woensdagmorgen)
Geachte ouders, verzorgers,
Ongetwijfeld heeft u het afgelopen dinsdagavond gehoord, maar zekerheidshalve sturen wij u ook nog even
een bericht.
Het Kabinet heeft besloten om de lockdown met 3 weken te verlengen.
Komende week wordt meer duidelijk over de effecten van de Britse variant en dan wordt meteen bekeken of
het primair onderwijs mogelijk op 25 januari toch al eerder open kan.
Dit betekent dat (in ieder geval) tot en met volgende week vrijdag 22 januari 2021 er nog Afstandsonderwijs
wordt gegeven, waarbij de school eveneens de opgave heeft om noodopvang (opvangklas) te verzorgen voor
de kinderen van ouders in cruciale beroepen en kwetsbare gezinnen.
Verder gaan wij als school het 'inhaalprogramma COVID' in gang zetten (kinderen individueel dan wel in
groepjes extra begeleiding geven). Wat betekent dit voor uw kind/kinderen? Daarover volgt deze week nader
bericht.
Zodra er weer nieuwe informatie komt vanuit het Kabinet, zullen wij u nader informeren.
Tristan weer thuis
Afgelopen woensdagavond is Tristan weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Gelukkig is de pijnmedicatie nu
onder controle en kan Tristan nu thuis bijkomen van alles wat er de afgelopen tijd gebeurd is en nog komen
gaat. Sterkte Tristan....
Voorzitterswissel
Zoals u weet is de juridische basis van de Schakel een schoolbestuur: de Vereniging Protestants Christelijk
Basisonderwijs Vinkeveen. Deze vereniging bestaat uit leden, een bestuur en een Commissie van Toezicht.
De voorzitter van het bestuur, de heer Wim Mondeel, is per 1 januari 2021 - op zijn verzoek - gestopt. Maar
liefst 8 jaar heeft hij zich ingezet als voorzitter voor onze schoolvereniging; bijzonder..... Op een later moment
(bij zijn officiële afscheid, na de lockdown) komen we daar nog op terug. Maar hieronder al een bijdrage vanuit
zijn hand.
Daarom hebben we leerlingen van groep 8 gevraagd om een interview met hem af te nemen. Dit komt
volgende week in de Nieuwsbrief.
Bijdrage van scheidende voorzitter Wim Mondeel
Mooi moment om afscheid te nemen. Gekomen toen de oude school er nog stond en knopen gehakt moest
worden over een nieuwbouw. En vertrekken als die nieuwbouw uit 2013 al jaren naar tevredenheid draait, de
Schakel groeit en toe is aan nieuw lokaal. Wat wil je nog meer? Lekker gedraaid in een Bestuur waar de
toewijding aan kinderen en christelijke onderwijs er vanaf druipt, gewerkt met drie geweldige directeuren en
kunnen steunen op het fundament dat een prachtig team al vele jaren biedt.
Wij zijn veranderd ondertussen, dat wel. Dat gaat niet altijd vanzelf, maar er zijn momenten dat je hardhandig
door elkaar geschud wordt en wel moét.
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Als de Inspecteur op bezoek komt, als zich een relletje voordoet op het plein met flinke gevolgen, als je ’s
nachts om 3 uur uit je bed gebeld wordt omdat er (loos) alarm is. Of wat dacht je dat Corona met een Team of
met een Bestuur doet?
Kleine en grote veranderingen die veel eisen van u als ouder, van het team dat geen dag meer achterover kan
leunen, van kinderen die later nog over deze periode met hun kinderen zullen praten. Veranderen is
noodzaak, veranderen moet ook. Om je aan te passen op een Schakel waar christelijk onderwijs gegeven
wordt, maar aan een populatie kinderen die in merendeel niet vanzelfsprekend meer met de Bijbel wordt
opgevoed. Aanpassen zonder je komaf en je wortels te verloochenen. Een open houding van een school, van
een directeur, naar iedereen in Vinkeveen en Waverveen die weet hoe belangrijk het is voor kinderen om een
houvast te hebben. Om naast Rekenen en Taal ook te kunnen leunen op aandacht voor normen en waarden,
bij ons deels geïnspireerd door het geloof. Zorg & Aandacht is onze filosofie die al die zaken bij elkaar brengt:
aandacht voor het individuele kind, voor het ontwikkelen dat je als werkwoord vrij letterlijk mag nemen.
Bestuurswerk is mooi werk, mag ik dat ook tegen iedereen zeggen? Het kost veel tijd – ik verklap niet hoe
veel – maar het brengt ook veel. Beloning hoeft niet altijd in geld nietwaar. Wij trekken het als “eenpitter” nog
steeds erg goed, hoewel wij vaak dankbaar gebruik maken van de kennis en ervaring die leerkrachten die ooit
buiten de Schakel gewerkt hebben met zich brengen. Of van een directeur die ook in Langbroek voor de
troepen mag staan. Met elkaar redden wij het goed: Team, Medezeggenschap, Commissie van Toezicht,
Ouderraad. En natuurlijk de ouders: wat zouden wij zijn zonder jullie? Blijf ons helpen, blijf ons steunen. Met
luizen-kammen, met tuinwerkzaamheden, met steun tijdens de musical. Al die bijna belangeloze inzet, op die
manier houden wij de moed erin.
Ik heb er in ieder geval enorm van genoten.
Dank voor ieders betrokkenheid, veel succes in de toekomst met jullie nieuwe voorzitter Jacco Kroese.
Hartelijke groet, Wim Mondeel
Nieuwe voorzitter
Als nieuwe voorzitter per 1 januari 2021 is benoemd de heer Jacco Kroese uit Vinkeveen. Als Vinkevener, als
oud-leerling, als oud-ouder en als lid (tot voor kort) van de Commissie van Toezicht is Jacco helemaal bekend
met de school. Het afgelopen half jaar heeft hij al ‘meegedraaid’ met Wim Mondeel in zijn rol als voorzitter van
het bestuur.
We zijn heel blij en dankbaar dat Jacco deze taak op zich wil nemen. Ons bestuur draait immers op vrijwillige
deskundigen, die zich met hart en ziel voor de school inzetten.
We wensen Jacco sterkte en Gods’ nabijheid toe in het vervullen van zijn nieuwe taak!
Natuurlijk willen we wel iets meer weten over onze nieuwe voorzitter.
Welkom
Een hartelijk welkom aan Harm, en zijn ouders. Op 19 december jl. is Harm 4 jaar geworden, en is nu echt
een nieuwe leerling van groep 1-2b. Door de lockdown is het ook voor Harm een heel andere start geworden,
maar we zien Harm nu een aantal dagen in de Opvangklas!
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COVID-Inhaal- en ondersteuningsplan PCBS de Schakel
Alhoewel het Afstandsonderwijs voor onze school prima verloopt, vraagt het veel van de kinderen, en van u
als ouders,verzorgers. Daarom zijn we zeer alert op het feit dat er geen achterstanden ontstaan bij de
kinderen.
Als school hebben we deze week voor alle leerlingen in beeld gebracht voor welke leerlingen wij extra
ondersteuning willen gaan aanbieden, om te voorkomen dat er achterstanden ontstaan vanwege de
Corona-situatie. Voor deze leerlingen willen we individueel dan wel in groepjes extra begeleiding gaan bieden
op school; tijdens schooltijd of na schooltijd. En dit tot de zomervakantie. Zie het als ‘extra aanbod’ van onze
school...
Volgende week of de week daarop krijgt u als ouders/verzorgers hierover persoonlijk bericht. Uiteraard kunt u
als ouder/verzorger besluiten om hiervan geen gebruik te maken.
Voor alle leerlingen van groep 3 willen we nu al een begin gaan maken. Immers, juist voor het type leerling dat
in groep 3 zit, is het van belang dat de leerkracht op school de leerling ‘ziet lezen’, etc. We hebben daarom
besloten om met ingang van volgende week alle leerlingen van groep 3, in kleine groepjes van 6 kinderen, 2
keer per week (op maandagmorgen en woensdagmorgen) naar school te laten komen. De leerkrachten, juf
Hanneke en juf Anja, gaan dan op school met de leerlingen aan de slag. Wij hopen en verwachten dat dit voor
het welbevinden van de leerlingen goed is, alsmede voor het voorkomen van achterstanden. Voor wat de
betreft de tijden: u krijgt via juf Hanneke of juf Anja bericht. Uiteraard kunt u als ouder/verzorger hiervan
wel/niet gebruik maken.
Plusklas op afstand (van juf Mandy)
Hallo allemaal, hier een berichtje van de plusklas op afstand. Allereerst, wat mis ik de kinderen! Hopelijk zie ik
jullie snel weer. Gelukkig is er voor ieder kind, die normaal werkt in de plusklas, een aparte Classroom
aangemaakt. Hierin zet ik iedere maandag het werk voor die week. De instructies neem ik op met filmpjes. Het
werk is verplicht! Bij vragen kunnen de kinderen mij mailen. Heel veel succes allemaal!
Tweede stageperiode juf Jasmijn, juf Josanne en meester Guido
Met ingang van volgende week komen juf Jasmijn, juf Josanne en meester Guido weer stage lopen bij ons op
school. Juf Josanne heeft haar stage nu in groep 1-2b, juf Jasmijn (opnieuw) in groep 4 en meester Guido
(opnieuw) in groep 5. Vanwege het Afstandsonderwijs zullen ze ook meedraaien met de Opvangklas. Fijn!
Vervanging juf Willemijn in haar zwangerschapsverlof
Op woensdag 10 februari aanstaande start de zwangerschapsperiode van juf Willemijn. Ze is dan de
resterende periode van dit schooljaar 2020-2021 afwezig.
De afgelopen weken hebben gesprekken plaatsgevonden met een aantal geïnteresseerden op deze tijdelijke
vacature. Op dinsdag 26 januari 2021 volgt een aangepaste proefles, waarna een keuze kan worden
gemaakt. En daarna kunnen wij de naam van de vervanger aan u doorgeven!
Themaweek in groep 6 (van meester Jorne)
Afgelopen week is er in groep 6 een themaweek georganiseerd rondom het thema: ‘De Tweede
Wereldoorlog’. Meester Jorne moest voor zijn opleding een blended leeromgeving (combinatie van digitale
werkvormen en werkvormen op papier) ontwikkelen rondom een thema. De kinderen hadden middels een
enquête aangegeven meer te willen weten over de Tweede Wereldoorlog en zo zijn we rondom dit thema aan
de slag gegaan.
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Iedere dag stond een ander onderdeel rondom dit thema centraal. Op maandag hebben we ons verdiept in het
ontstaan van de Tweede Wereldoorlog, hoe kon het dat Hitler aan de macht kwam en wanneer begon de
oorlog in Nederland waren vragen waar we antwoord op kregen. Op dinsdag hebben we ons verdiept in het
leven van Anne Frank. Woensdag hebben we gekeken naar de oorlog in Nederlands-Indië en de rol van de
Japanners tijdens de oorlog in Azië. Donderdag hebben we geleerd wie de geallieerden zijn en hoe zij
Nederland bevrijd hebben. Tot slot zijn we vrijdag bezig geweest met de periode na de oorlog en hebben we
geleerd waarom de Berlijnse muur is gebouwd.
Gedurende de hele week kregen de kinderen instructiefilmpjes te zien met bijpassende verwerkingsvormen.
Bij iedere les zat ook een opdracht voor in het dagboek. De kinderen hebben namelijk net als Anne Frank een
dagboek bijgehouden waarin over bijna iedere les iets is komen te staan. Dit dagboek hebben we met behulp
van een online tool gemaakt, hierdoor konden de kinderen ook audioberichten, foto’s en video’s in hun
dagboek plaatsen. Ik kan u verzekeren het zijn twintig prachtige dagboeken geworden, waarin ieder kind met
zijn eigen creativiteit iets heeft kunnen laten zien wat hij of zij geleerd heeft.
Met toestemming deel ik de link van één van de dagboeken:
https://read.bookcreator.com/kRIxKzHJZRSXZ42es80c3UiCam92/yjbPw6j7Tk60990687a_Pg

Tenslotte
We leven mee met de gezinnen in de school die te maken hebben met positieve COVID-besmettingen, en
daardoor thuis in quarantaine moeten blijven.....sterkte....
Voor nu een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan!
Mvg, mede namens het team, Marius-Jan Breugem, directeur
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