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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. 
 

 

Lockdown 
We zien terug op een ‘heftige’ week. Maandagmorgen zagen we al aankomen dat premier Rutte               
maandagavond zou afkondigen dat de basisscholen dicht moeten gaan. En dat was ook zo. Daarom hebben                
we maandagmiddag al geanticipeerd op dit besluit van het Kabinet, en als team afspraken gemaakt om per                 
direct over te stappen op Afstandsonderwijs, het naar-voren-halen van de Kerstvieringen, de uitgifte en de               
chromebooks, de organisatie van de Opvangklas, etc. 

En daarmee is de school per woensdag 16 december jl. overgegaan op Afstandsonderwijs. Dit is goed                
verlopen. Fijn dat u als ouders, verzorgers dit goed hebt opgepakt. Voor ons team is het ‘zwaar’ om ineens                   
over te stappen op Afstandsonderwijs, maar ook voor u als ouders, verzorgers..... We hebben dan ook heel                 
veel respect voor u! 

Kerstvieringen 
We zien terug op mooie Kerstvieringen van afgelopen dinsdag. De kinderen en ook de leerkrachten kwamen                
in een prachtige ‘kerst-outfit’ naar school, en in iedere groep is kerstfeest gevierd: de geboorte van het kindje                  
Jezus in de stal van Bethlehem. Het was feestelijk, gezellig en een warme sfeer in alle groepen. Heel fijn om                    
op deze manier deze schoolweek ‘live’ met de kinderen af te kunnen sluiten! 
 
Een woord van dank ook aan onze Ouderraad, die per direct alles op alles heeft gezet om de kerstvieringen                   
door te kunnen laten gaan! 

Dit is Frits 
In de school zijn 2 desinfectie palen geplaatst: één bij de hoofdingang en één bij de ingang van de                   
midden-bovenbouw. Wanneer de kinderen ‘s morgens bij de start van de school en na de pauzes naar binnen                  
gaan, dienen ze eerst hun handen te desinfecteren. En....Frits ziet de kinderen graag... 
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Opvangklas 
Met ingang van afgelopen woensdag draait ook weer de Opvangklas op onze school. Eea wordt               
gecoördineerd door juf Deborah. Zoals bij u bekend: de Opvangklas is bestemd voor ouders die werkzaam                
zijn in de zogenaamde cruciale beroepen alsmede de kwetsbare gezinnen, zoals het Rijk dit definieert. 
 
We merken, en dat is het algemene beeld, dat meer ouders (dan tijdens de eerste lockdown) gebruik willen                  
maken van de Opvangklas. We zijn blij dat wij in deze ook personele hulp krijgen van de Kinderopvang, maar                   
desondanks is het voor ons als school een hele opgave om enerzijds de Opvangklas te bemensen, terwijl de                  
leerkrachten daarnaast online les moeten geven; in feite hebben de leerkrachten dan een dubbele taak. Wij                
vragen uw begrip hiervoor en ook uw medewerking hierbij. Laten we elkaar op deze punten ook helpen.  

Probeer daarom eerst of u zélf geen mogelijkheid hebt om uw kind/kinderen op te (laten) vangen. Dit betekent                  
dat wij ook soms met u in overleg gaan om uw kind/kinderen gedeeltelijk op te vangen op school. 
 
Kerstviering en Kerstwandeling “Op weg naar Bethlehem” 
Heel, heel erg jammer was het dat de kerstwandeling niet door kon gaan.  
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De verwijzingsborden naar Bethlehem en de schapen stonden al klaar.....hopelijk kunnen ze worden ingezet              
voor de Kerstwandeling 2021! 

 

En dit is Sjaan 
Ook Sjaan (midden-bovenbouw) ziet de kinderen graag langskomen, om hun handen te desinfecteren.... 
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Plusklas na de vakantie (van juf Mandy) 
Na de vakantie staat er een aparte groep klaar voor de kinderen van de plusklas. Hierin staan filmpjes met                   
instructie en welke opdrachten er verplicht zijn.  

Kunnen jullie mij de e-mailadressen sturen van de kinderen die meedoen met Denken over Taal en                
Rekentijgers? 

Groetjes Mandy 

Plusklas op andere manier (van juf Mandy) 
De plusklas gaat verder, maar wel op een andere manier. Na de vakantie krijgen de kinderen die normaal                  
werken met Rekentijgers en/of Denken over Taal een uitnodiging voor een aparte Google Classroom. Hier               
kunnen de kinderen instructiefilmpjes vinden die passen bij de verplichte opdrachten. Deze opdrachten             
moeten zij in die week maken, maar zij mogen zelf kiezen wanneer ze hieraan werken.  

Veel succes alvast! 

Afronding typelessen op school 
In verband met de lockdown, ontvingen wij afgelopen woensdag het onderstaande bericht van Typetuin: 
 
Beste Dhr. Breugem (Marius Jan) 
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Helaas! Tot maandag 18 januari kunnen wij in verband met de aangekondigde lockdown niet meer bij jullie op                  
locatie terecht. Wij zijn genoodzaakt de laatste les(sen) van de Typetuin te annuleren. We zitten in de                 
afrondende fase van de cursus. Deze nu tijdelijk pauzeren en verder gaan zodra we weer op locatie terecht                  
kunnen, is niet wenselijk voor de ontwikkeling van de typevaardigheid van de deelnemers.  

Juist in deze fase van de cursus is het voor onze deelnemers belangrijk om door te pakken. Onze typecoach                   
zal op afstand de vorderingen monitoren en de cursist complimenteren en motiveren op zijn/haar weg richting                
het examen. De cursist kan ook, op de vertrouwde wijze, via de berichtenpagina in de Typetuin de coach een                   
bericht sturen. 
  
Als compensatie voor het niet kunnen volgen van de laatste les(sen) bieden we alle cursisten de                
onderhoudsmodule t.w.v. 50 euro aan. In de onderhoudsmodule van de Typetuin kan de cursist na het                
behalen van het diploma een jaar lang zijn of haar typevaardigheid onderhouden. Deze Typetuin zal totaal                
anders zijn. In het nieuwe jaar lanceren wij een gloednieuwe applicatie. Alle cursisten krijgen deze               
onderhoudsmodule op maandag 1 maart 2021 automatisch toegestuurd. 
  
Wij hebben er alle vertrouwen in dat we op deze wijze alle deelnemers succesvol kunnen blijven begeleiden                 
richting een goede typevaardigheid. 

Via deze weg willen we je heel hartelijk bedanken voor de gastvrijheid in deze bijzondere periode en wensen                  
je veel sterkte met het vormgeven van het thuisonderwijs voor de komende weken. 
 
Tot slot: fijne feestdagen en een goed 2021 in alle gezondheid. 
 
Start kerstvakantie 
En dan is het kerstvakantie! Deze start is vandaag, vrijdag 18 december, gestart. Fijne vakantie toegewenst! 
 

 

Tenslotte 
Volgende week dinsdag ontvangt u van ons een kerstbrief. 
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Voor nu een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan! 
 
Mvg, mede namens het team, Marius-Jan Breugem, directeur 
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