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Nog (in ieder geval) 1 week landelijke lockdown
Formeel zitten we na deze week nog één week in de landelijke lockdown, waarbij de basisscholen dicht zijn.
Volgende week verwachten we meer duidelijkheid vanuit het Kabinet. Direct daarna zullen wij u verder
informeren.
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....
Vergadering Ouderraad
Volgende week dinsdag 2 februari 2021 is er om 21.00 uur een (online) vergadering van de Ouderraad.
Nieuwe Tessa Fokker, stelt zich voor
Mijn naam is Tessa Fokker. Ik ben 17 jaar en doe de opleiding onderwijsassistent op roc Amstelland. Ik kom
hier bij groep 3 stage lopen. Ik heb heb zelf ook op deze school gezeten daarom vond ik het leuk om bij deze
school ook mijn stage te lopen. Ik heb heel veel zin om stage te lopen bij groep 3 dit jaar.
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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.
Van de Bijlesmeester

Beste ouder(s)/verzorger(s),
De Schakel organiseert samen met De Bijlesmeester aanvullende begeleiding in verband met de
corona-lockdown waarin het leren toch even anders gaat dan anders. Wij willen leerlingen een extra zetje
geven zodat zij op school het lesprogramma goed kunnen blijven volgen.
Tijdens deze naschoolse begeleiding worden leerlingen in kleine groepjes ondersteund, waarbij er veel ruimte
is voor individuele aandacht. Het doel van de begeleiding is om op een plezierige en effectieve manier de
kinderen extra aandacht bij het leren te geven en de persoonlijke ontwikkeling van uw kind te stimuleren. De
ondersteuning is bedoeld voor leerlingen van groep 2 t/m groep 8 . Voor onder andere de vakken: spelling,
rekenen en woordenschat.
De begeleiding start in februari en wordt gedurende een periode van 15 weken aangeboden.
De Bijlesmeester is een landelijke onderwijsorganisatie die zorgt voor ervaren bijlesdocenten en een
professionele begeleiding. De Bijlesmeester en De Schakel nodigen uw kind graag uit om deel te nemen aan
deze mooie mogelijkheid. Via de leerkracht krijgt u bericht of uw kind deel kan nemen aan deze begeleiding.
Deze zal op dinsdag en donderdag na schooltijd plaatsvinden.
In school blijft uiteraard de RT en extra ondersteuning ook doorlopen zoals voor de lockdown.
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Toetsing leerlingen groep 8 (van juf Willemijn)
Zoals in deze nieuwsbrief vermeld staat, zal het afnemen van de Cito-toetsen dit jaar anders zijn. Dit geldt ook
voor groep 8, maar voor hen kiezen wij een andere route dan voor de groepen 3 t/m 7. Voor de leerlingen van
groep 8 vinden wij het wenselijk de Cito-toetsen van in elk geval de vakken rekenen en begrijpend lezen en
eventueel spelling volgende week al af te nemen.
Waarom nu? Is dit een geschikt moment? Hoewel dit voor ons een dilemma was, kiezen wij er toch voor om
het nu af te nemen. Dit heeft te maken met het feit dat er in verband met het zwangerschapsverlof vanaf 10
februari een nieuwe leerkracht zal zijn en we het voor de leerlingen beter vinden om deze toetsen bij hun
eigen leerkracht af te ronden.
Op maandag 8 februari zal het definitieve adviesgesprek plaatsvinden en dit wordt ook door de eigen
leerkracht gevoerd. Uiteraard zullen wij ons niet alleen richten op de scores van de laatste Cito-toets; we
kijken bij de adviezen naar het totaalbeeld en we nemen de situatie mee. Het kan ons echter wel duidelijkheid
geven over de stand van zaken op dit moment. Daarnaast gebruiken we de toetsen om eventuele hiaten in de
leerstof op te pakken richting de eindtoets. Vanzelfsprekend nemen wij ook het advies mee vanuit het
ministerie om kansrijk te adviseren. Dit alles bij elkaar zal leiden tot een passend advies voor de leerlingen
van groep 8.
De Cito toetsen worden afgenomen vanaf volgende week. We verwachten de leerlingen op school op
maandag 1 februari om 8:45 uur. Om ons te kunnen houden aan de 1,5 meter afstand tussen de leerlingen
onderling en de leerkracht, kiezen we voor het het speellokaal. Maandagmorgen zullen we gebruiken om op te

starten, weer aan elkaar te wennen en enkele oefencito’s te maken. Dinsdagmorgen beginnen we met
toetsen. We zullen hier tot en met vrijdagmorgen de tijd voor nemen. Het toetsen zal niet de hele ochtend in
beslag nemen. ‘s Middags hebben de leerlingen vervolgens thuis de gelegenheid om aan andere vakken te
werken, zoals zaakvakken, taal en lezen.
Informatie van Ouders Lokaal
Wij hebben weer inspirerende activiteiten georganiseerd. Zoals jullie gewend zijn van ons zijn deze geheel
kosteloos. Kunnen jullie ze onder de aandacht van de ouders brengen? Alvast dank. Daarnaast sturen we
onderstaand een uitnodiging om mee te doen aan een mini enquête (2 vragen) om stress ondere jongeren te
verminderen. Fijn als jullie dit ook onder de aandacht van ouders brengen.
Mini Enquête voor ouders
Dit jaar wil Ouders Lokaal (samen met andere organisaties) zich gaan inzetten de stress onder jongeren te
verminderen. Deze loopt namelijk zorgwekkend op onder onze jongeren. Bijna één op de drie jongeren tussen
de 12 en 18 jaar ervaren druk om aan hun eigen of andermans verwachtingen te voldoen (prestatiedruk).
Maar ook jonge kinderen en jong volwassenen ervaren steeds meer psychische klachten. Kinderen verdienen
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een plezierige, ontspannen en gelukkige jeugd, welke een goede basis vormt voor de rest van hun leven.
Hiervoor is het nodig dat jongeren op een gezonde manier leren omgaan met druk, verwachtingen, eisen, en
sociale normen. Voordat we aan de slag gaan willen we eerst jouw mening als ouder hierover horen. Wat is er
volgens jou nodig?
#oudersvoorouders

Via deze link worden je 2 vragen gesteld, kan je deze beantwoorden? Alvast dank!

Aankomende activiteiten
Maandagavond 25 januari: Zoom Workshop Social Media en Verantwoord Gamen:
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/zoom-workshop-social-media-en-verantwoord-gamen
Woensdagavond 27 januari: Opvoeden na Scheiding
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/praat-lokaal-opvoeden-na-scheiding-2
Maandagavond 1 februari: Zoom Workshop Thuisonderwijs en Huiswerk:
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/zoom-workshop-thuisonderwijs-en-huiswerk
Maandagavond 1 februari: Praat Lokaal Autisme:
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/zoom-praat-lokaal-ass
Rapporten nog thuis
Verschillende kinderen hebben hun vorige rapport nog niet meegenomen naar school. Wilt u ervoor
zorgdragen dat deze volgende week of de week daarop op school komen? Dank!
Huiswerkbegeleiding De Inhaalslag
Huiswerkbegeleiding De Inhaalslag is onderdeel van jongerenwerk De Ronde Venen. Er worden op dit
moment vrijwilligers ingezet om digitaal huiswerkbegeleiding te geven voor één uur in de week. Het doel van
de gratis huiswerkbegeleiding is het verbeteren van de schoolresultaten. Er wordt speciaal geholpen met de
vakgebieden waar de leerling moeite mee heeft met websites als Junior Einstein en slimleren. Voor meer
informatie of het aanmelden van u kind voor huiswerkbegeleiding kunt u contact opnemen via c.zijl@stdb.nl of
0657290149.
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Vervanger juf Tess stelt zich voor
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.
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.
Hieronder stelt juf Tess zich aan u voor.
Ik stel me zo voor …(van juf Tess)
Dat de ouders en de kinderen van De Schakel in Vinkeveen hele gezellige, onderhoudende en betrokken
mensen zijn. Dat de kinderen met plezier naar school gaan en dat er -na afloop van de dag- nóg meer plezier
in hun rugzakjes zit…
Dat het schoolgaan van de kleuterperiode tot en met de bovenbouw een mooie, waardevolle ervaring is, welke
een dierbare opstap naar het vervolgonderwijs zal worden.
Dat het team van leerkrachten, directie, IB-er en RT-er met plezier en energieke motivatie aan de
teambuilding werkt en aan de positieve ontwikkeling van de kinderen.
En als ik mezelf nou eens voorstel?
Ik ben Tess Stempels, al jarenlang gelukkig getrouwd met Alex Stempels, moeder van twee fantastische
zoons: Don en Jesse, die respectievelijk al 32 en 27 jaar jong zijn.
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Na jaren in Abcoude te hebben gewoond, zijn we sinds 1 maart ’18 in Wilnis komen wonen, op de prachtige
Herenweg.
Ik ben van oorsprong medisch secretaresse, op die manier heb ik heel wat ziekenhuizen van binnen gezien.
Uiteindelijk werd ik secretaresse van het diensthoofd van de Anna Reynvaenschool, deze school leidt
studenten op tot dokters en verpleegsters. Daarna heb ik veel jaren in de reclame gewerkt, waarin ik Alex heb
ontmoet. “Totdat er teveel reclame op één kussen kwam te liggen”, toen heb ik mijn ‘neus’ de andere kant op
gezet en werd ik directie secretaresse van een bouwbedrijf.
Toen ik in verwachting raakte van de jongens ben ik voor de opvoeding thuis gebleven (dat was toen heel
luxe); en werd ik o.a. voorleesmoeder, bibliotheekmoeder en computermoeder op de school. Toen die mooie
periode achter de rug was en mijn jongens een goede weg ingeslagen hadden, besloot ik de opleiding voor
leerkracht te volgen. Waarom had ik dat niet eerder bedacht? De opleiding leek op mijn lijf geschreven, het
lesgeven, de leerlingen, de collega’s, het voelde als een warm bad. Middels de opleiding van de
Kernvisiemethode, ben ik mij gaan specialiseren in kinderen met dyslexie en dyscalculie. In mijn eigen praktijk
Huiswerk- en studiebegeleiding Alles Kids kan ik dan ook een aantal leerlingen met succes en plezier verder
helpen in het leerproces. Het is heel goed mogelijk dat ik al deze fijne ervaringen door wil geven aan de
leerlingen via dit prachtige vak; iedereen verdient immers zo’n mooi leven!
Warme truiendag
Volgende week vrijdag is het de zogenaamde ‘warme truiendag’. Op deze dag besteden we met de kinderen
aandacht aan het ‘bewust omgaan met milieu en energie’.
Ook in deze coronatijd: dus tijdens de meet met de kinderen én in de Opvangklas!
Ouders gevraagd voor pleinwacht op vrijdag
Wanneer de school weer open is.....wij zoeken nog enkele ouders die op vrijdag, tussen-de-middag, willen
meehelpen met pleinwacht. Ook al bent u maar eenmaal per maand beschikbaar....alle beetjes helpen. U kunt
zich opgeven bij juf Karin.

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