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Nog (in ieder geval) 2 weken landelijke lockdown 
We zitten na deze week nog 2 weken in lockdown; althans, dat is de huidige stand van zaken..... 

Uit de Persconferentie van afgelopen woensdag 20 januari jl. kunnen we voorzichtig afleiden dat het Kabinet                
ernaar streeft om de basisscholen per maandag 8 februari a.s. weer open te laten gaan. 
 
In deze periode van Afstandsonderwijs is er iedere dag de Opvangklas op school, voor de leerlingen van                 
ouders/verzorgers in cruciale beroepen of leerlingen van gezinnen vanuit een kwetsbare situatie. Daarnaast             
laten we de leerlingen van groep 3, in kleine groepjes, 2 keer per week naar school komen. Dat gaat goed, en                     
continueren we de komende weken. 
 
Wij leven met u mee 
Als school/team leven wij met onze gezinnen mee. Wij proberen ‘het goede te zoeken’ en kinderen extra                 
begeleiding te geven in deze periode wanneer dat echt noodzakelijk is. Alsdan laten wij kinderen, in overleg                 
met u als ouders/verzorgers, naar school komen voor individuele begeleiding. Op deze manier proberen wij               
met u de periode van lockdown te overbruggen.... 
 
Wij beseffen dat het voor u als ouders/verzorgers ‘heel zwaar’ is....We benadrukken nogmaals: neem contact               
met uw leerkracht of met ondergetekende wanneer ‘het thuis niet meer gaat’. Dan kunnen wij met u                 
meedenken in oplossingen.... 

Rapporten en Cito (van juf Angelina) 
Op donderdag 18 februari 2021 krijgen de leerlingen het rapport mee naar huis. Wij hebben besloten dit                 
rapport mee te geven.We hebben tenslotte een eerste periode vooral op school les gehad waarin we goed                 
hebben kunnen zien hoe de kinderen het doen. Wat deze keer niet in het rapport zal staan zijn de Cito                    
gegevens.  
 
Wanneer de scholen opgaan, zullen we eerst werken aan ‘het weer een groep zijn’, aandacht voor de sociale                  
en emotionele ontwikkeling en vaardigheden.Wanneer dit goed is, staan kinderen ook open om te leren. Wij                
hebben gemerkt dat de kinderen school en de klasgenoten missen, belangrijk om daar voldoende aandacht               
aan te geven. Vervolgens zullen we nagaan hoe het zit met de aangeboden lesstof: zijn we bijgebleven of                  
moeten we nog wat herhalen?  
 
Als we dit goed in beeld hebben zullen we de Cito toetsen afnemen, die we dan vooral gebruiken om inzicht te                     
krijgen in de evt. hiaten bij de kinderen. Wat betreft groep 8 zal dit mogelijk anders zijn. De ouders zullen                    
hierover nog bericht ontvangen.  

Welkom Tessa 
Met ingang volgende week komt Tessa Fokker bij onze school stage lopen. Tessa volgt de opleiding 
‘Onderwijsassistent’ bij het ROC. Met ingang van volgende week (en tot de zomervakantie) is Tessa iedere 
donderdag en vrijdag op school; in groep 3. Succes Tessa! 
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Beschikbaarheid meester Jorne 
Nu meester Jorne zijn Minor heeft afgerond, is hij met ingang van 1 februari 2021 weer de hele dinsdag 
beschikbaar voor RT-werk. Dat is natuurlijk heel fijn, zeker omdat we daardoor in de gelegenheid zijn om meer 
leerlingen individueel te kunnen begeleiden. 
 
Wie is onze nieuwe voorzitter Jacco Kroese? (interview door Marieke en Anne uit groep 8) 

 

Kunt u wat over uzelf vertellen? Ik ben Jacco Kroese, geboren en getogen in Vinkeveen. Geboren op                 
Donkereind en opgegroeid op Demmerik. Daarna heb ik een tijdje in Gouda gewoond en nu weer in                 
Vinkeveen.  

Bent u getrouwd? Ja, ik ben al 30 jaar getrouwd (met de dochter van de vroegere schooldirecteur Jaap van                   
de Velde sr.)  

Hoe bent u in contact gekomen met deze school? Toen ik een baby was ging ik al mee met mijn moeder                     
die was invalster op de kleuterschool. Daarna kwam ik als leerling op de Schakel en mijn drie kinderen                  
hebben erop gezeten. Later ben ik in de Commissie van Toezicht gegaan. Dat is de commissie die toezicht                  
houdt op het bestuur. Toen heeft Joleen Mulckhuyse mij gevraagd voor het bestuur. Daar heb ik heel goed                  
over nagedacht. Meneer Mondeel heeft dit hiervoor gedaan en was heel deskundig, dus het leek me lastig om                  
hem op te volgen.  

Wat doet een voorzitter? Ik wist het een heel klein beetje. Toen ik uiteindelijk ja had gezegd, zag ik dat een                     
voorzitter nog veel meer deed. Hij leidt de vergaderingen, maar hij moet er met het hele bestuur voor zorgen                   
dat het op school goed gaat. Meester Marius-Jan en de leerkrachten zorgen hier natuurlijk ook elke dag voor.                  
Maar er zijn ook andere plannen, zoals het nieuwe lokaal. Je doet eigenlijk iets voor de overheid en je bent als                     
bestuur dus verantwoordelijk voor de overheid. De inspectie komt daarom kijken of het goed gaat en daar                 
moet je dan weer rapporten voor leveren. De school bestaat ook uit leden.  
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De leden vinden het belangrijk dat het christelijk onderwijs wordt gegeven in Vinkeveen. De leden kiezen het                 
bestuur en daarom moet het bestuur deze leden ook goede informatie geven.  

Bent u al eerder voorzitter geweest op een andere school? Nee, niet op een andere school. Wel voorzitter                  
van andere besturen, zoals van een koor en van de kerkenraad in Vinkeveen.  

Waarom wilt u dit doen? Omdat ik de Schakel een warm hart toedraag. Ik vind het een mooie school met                    
goede leerkrachten en een belangrijke rol voor de kinderen. Als jij later volwassen bent, dan ga je ook zien                   
hoe belangrijk de tijd op de basisschool is. De school moet daarom op een goede manier bestuurd worden. Ik                   
ben zelf ook christen en daarom vind ik het ook van belang dat het christelijk onderwijs doorgaat en daar                   
maak ik graag tijd voor vrij.  

Waar heeft u het meeste zin in? Ik heb het meeste zin in de contacten met de school, natuurlijk ook met de                      
leerlingen. Vorige week heb ik kennis gemaakt met de leerkrachten. Anders kom ik alleen op school voor                 
vergaderingen en dan zie je niet waar het echt om draait. Ik hoop dat de school weer snel gevuld is en dat ik                       
dan de leerlingen weer kan zien en een les kan volgen. Hopelijk gaat de school en het nieuwe lokaal snel                    
open!  

Bedankt voor dit interview!  
 
Meeleven (1) 
We leven mee met de familie Tiebax. John, Nathalie en natuurlijk ook Luuk. Opnieuw heeft Nathalie te maken                  
met een tegenslag in haar gezondheidssituatie, en moet zij daarvoor in deze periode chemotherapie en               
bestralingen ondergaan. Heel heftig en heel zwaar voor Nathalie en voor het gezin. Als school leven wij met                  
hen mee, en wensen hen sterkte toe. 
 
Meeleven (2) 
Ook leven we mee met de familie Oussoren, Jaap en Monique, en natuurlijk ook het gezin (waaronder Jessica                  
uit groep 8). Door de ziekte van Jaap maakt het gezin een moeilijke periode door. We wensen hen daarbij veel                    
sterkte en de nabijheid van God toe. 
 
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 vorige week en 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... 
 
Wij zijn in vergevorderd stadium van overleg met een ‘bijles-meester’ die een aantal leerlingen binnen de                
school extra gaat begeleiden. Dit gaat in wanneer de school weer open is. Ons streven is u als                  
ouders/verzorgers hier volgende week over te informeren. 
 
Vervanger juf Willemijn in haar zwangerschapsverlof 
Met ingang van woensdag 10 februari a.s. gaat juf Willemijn met zwangerschapsverlof. Zij zal deze periode                
(en dat is tot de zomervakantie) volledig worden vervangen door juf Tess Stempels.  
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Juf Tess is een ervaren leerkracht voor juf 8. We zijn dan ook heel blij dat we er op deze manier in geslaagd                       
zijn om de vervanging van juf Willemijn te regelen. 
 
 

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