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Wanneer er in uw gezin sprake is van een corona-besmetting: 
● Belt u de directeur (op school of 06-39774383); dit kan ook buiten schooltijden hoor; 
● In overleg met mij spreken we af hoe lang uw kind/kinderen thuis in quarantaine moeten blijven; 
● Via de leerkracht krijgt u bericht over het Afstandsonderwijs dat uw kind/kinderen dan gaat/gaan 

volgen. U begrijpt: omdat de leerkracht dan het lesmateriaal voor uw kind klaar moet gaan zetten, kan 
er maximaal één dag tussen zitten totdat het lesmateriaal voor uw kind klaar staat. Graag uw begrip 
hiervoor. 
 

Nogmaals: de huidige veiligheidsregels voor de school vanwege het corona-virus: 
 
Algemene regels 
1. de school geeft fysiek onderwijs aan alle leerlingen; 
2. de leerlingen zijn verplicht om naar school te komen; 
3. ongeoorloofd schoolverzuim wordt gemeld aan de afdeling leerplicht. 
 
Gezondheid 
Leerlingen mogen naar school: 

● met chronische luchtwegklachten zoals astma of hooikoorts zónder koorts of benauwdheid 
● als ze af en toe hoesten 

 
Leerlingen blijven thuis als: 

● het kind verkoudheidsklachten heeft zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen of keelpijn; 
● ze koorts hebben, benauwd zijn of hoesten;  

Als uw kind bovenstaande klachten heeft, wordt aangeraden het kind te laten testen. Een kind met deze 
klachten dat niet getest is, mag weer naar school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. Als een kind met milde 
klachten 7 dagen na de eerste ziektedag nog steeds dezelfde klachten heeft, mag het ook weer naar school. 

● als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat; 
● het kind bij iemand in huis woont die coronaklachten met koorts en/of benauwdheid heeft, totdat de 

persoon met klachten een negatieve testuitslag heeft; 
● het kind een contact is van iemand met corona; 
● het kind een huisgenoot is van iemand met corona; de leerling blijft tot 5 dagen vanaf de testafname 

thuis in quarantaine; 
○ indien de geteste huisgenoot dan nog geen klachten heeft ontwikkeld, mag de leerling 5 

dagen na de testafname weer naar school; 
○ krijgt de huisgenoot wel klachten dan blijft de leerling 10 dagen na het laatste nauwe contact 

met de geteste huisgenoot thuis;  
○ vanaf dag 5 van de quarantaine kan de leerling getest worden en bij een negatieve test mag 

hij/zij uit quarantaine; 
○ als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat de 

bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag.  
● het kind positief getest is op corona; de leerling moet ten minste 7 dagen thuis in isolatie blijven en 

uitzieken. 
○ de leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur 

geen klachten meer heeft 
○ zie voor meer informatie over thuisblijven: https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis 

● als er een besmetting is vastgesteld bij een leerling of leerkracht van een groep 
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○ de hele groep inclusief de leerkracht moet dan 5 dagen thuisblijven; we gaan dan over op 
afstandsonderwijs zoals u gewend was; 

○ wanneer u als ouder/verzorger uw kind niet wil laten testen, dan blijft uw kind 10 dagen in 
quarantaine; voor die kinderen zal dan door de leerkracht een beperkte vorm van 
afstandsonderwijs worden aangeboden in die zin dat de leerkracht voor het kind een dagtaak 
klaar zal zetten, maar zonder instructiefilmpjes of online mogelijkheden voor contact met de 
leerkracht. 

 
Testen is een dringend advies van het ministerie van onderwijs 

● bij coronagerelateerde klachten bij de leerling; 
● als er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek; 
● zie ook onder het kopje ‘Leerlingen blijven thuis als’. 

 
Herstart vaklessen gym in de sporthal 
Na overleg met de GGD: met ingang van vandaag zijn we weer herstart met het geven van de vaklessen gym 
in de sporthal (op vrijdag). Op advies van de GGD worden de toestellen, tijdens de groepswisseling door de 
vakleerkracht gereinigd, en houd de vakleerkracht de noodzakelijke afstand van de leerlingen, wat tijdens de 
vakles gym ook mogelijk is. 
 
Welkom Nathan 
Afgelopen maandag 8 maart 2021 is Nathan 4 jaar geworden. En daarmee is hij nu ‘echt’ een nieuwe leerling 
van onze school. En hij zit al in groep 0 bij juf Sandy en juf Rianne. Welkom Nathan! 
 
Welkom Luuk 
Afgelopen dinsdag 9 maart 2021 is Luuk 4 jaar geworden. En daarmee is ook Luuk nu ‘echt’ een nieuwe 
leerling van de Schakel. Welkom Luuk in groep 0! 
 
Tweede Kamerverkiezingen 
Volgende woensdag 17 maart 2021 zijn de landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer. In de groepen 5 
tot en met 8 zullen we hier (natuurlijk) ook aandacht aan besteden. 
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Schoolfruit volgende week: 

 
Start Bijlesmeester (van juf Angelina). 
Volgende week is er een kennismaking tussen de Bijlesmeesters en het team. Daarna hopen we volstrekt 
duidelijk te hebben wanneer de Bijlesmeester kan gaan starten. Dit hoort u volgende week via de Nieuwsbrief. 
 
Volgende week Voortgangsgesprekken 
Voor komende week zijn de 10 minutengesprekken ingepland voor de groepen 1 t/m 7. De leerlingen van 
groep 0 zijn nog te kort op school voor deze gesprekken. U kon zich voor deze gesprekken aanmelden tot 
vandaag 12:00 uur. Bent u dit onverhoopt toch vergeten neem dan even per e-mail contact op met de 
leerkracht van uw zoon/dochter, dan kan er alsnog een gesprek ingepland worden. 
 
De 10 minutengesprekken zijn dit keer online, u heeft vanmiddag een e-mail gekregen met de dag en het 
tijdstip waarop het gesprek plaatsvindt. 
 
Om de organisatie van de online gesprekken goed te laten verlopen is het volgende van belang: 

● U ontvangt voorafgaand aan uw afspraak via de leerkracht van uw kind een uitnodiging met daarin 
een link voor een Google-Meet vergadering. 

● Het is belangrijk dat u niet via het account van uw kind inlogt, maar via uw eigen mail, daarmee 
voorkomen we dat er meerdere ouders tegelijkertijd in de Meet zitten. 

● Wij vragen u middels deze link ongeveer 2 minuten voor de starttijd van uw gesprek aan te melden 
● Als u zich heeft aangemeld krijgt u de melding dat u moeten worden toegelaten tot het gesprek. De 

leerkracht krijgt op dat moment een melding dat u “gearriveerd” bent en dat geeft haar de 
mogelijkheid om het lopende gesprek af te ronden. U staat op dat moment dus even in de wacht. 
Als de leerkracht het gesprek met de andere leerling en ouders heeft afgerond zal zij/hij u toegang 
verlenen en kan uw gesprek starten. 

● Als uw gesprek ten einde loopt zal de leerkracht u vragen om het gesprek te beëindigen, dat doet u 
door op de rode telefoon te klikken. Op het moment dat de leerkracht ziet dat u het gesprek hebt 
verlaten kan hij/zij de volgende ouder toegang verlenen 
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We wensen u alvast mooie gesprekken toe! 
 
Uitgestelde studiedag op vrijdag 4 juni 2021. 
De verplaatste studiedag voor de school is op vrijdag 4 juni 2021. Op deze dag hebben de leerlingen dan vrij! 
 

 
Nieuw lokaal: flinke stap vooruit (van Wim Mondeel, bouwcoördinator) 
Als wij op 1 augustus a.s. een nieuw lokaal in gebruik willen nemen, dan moeten er wel stappen gezet 
worden. En gelukkig: achter de schermen is er het nodige gebeurd en wij nemen jullie graag even mee. 
Belangrijk is dat de vergunningen door de Gemeente De Ronde Venen zijn afgegeven en er geen bezwaren 
zijn ingebracht. Dat was best even spannend, want wij hebben twee vergunningen nodig. Eentje om het 
noodlokaal nog een maandje of zes te laten staan, de ander om daadwerkelijk het nieuwe lokaal te mogen 
bouwen. Beide zijn gelukt. Vervolgens moest er een aannemer gevonden worden. Makkelijk toch met veel 
aannemers in de omgeving? Zeker, er was belangstelling genoeg van lokale aannemers, maar… ze moesten 
ook nog maar net tijd hebben in hun drukke werkzaamheden. Uiteindelijk hebben wij uit drie belangstellende 
aannemers er eentje kunnen selecteren: bouwbedrijf Mulckhuyse gaat het nieuwe lokaal bouwen. Afgelopen 
dinsdag hebben twee van onze bestuursleden, Geert-Daan Kroese en Jacco Kroese, de handtekening gezet. 
De derde handtekening komt van Cor Mulckhuyse - op de foto rechts. Dat was voor Cor Mulckhuyse 
overigens niet al te moeilijk meer, want hij had zijn zoon Dirk al het werk vooraf laten doen. Wij zijn er maar 
wat blij mee! En nu de handen uit de mouwen. We gaan even een tijdje niets merken, maar het bouwbedrijf 
gaat ondertussen wel volop voorbereidingen treffen. Heipalen bestellen, kozijnen tekenen, hekwerken regelen 
om de afzetting te kunnen doen, en nog veel meer. Zo het zich nu laat aanzien zal er midden-april gestart 
worden met de activiteiten; wij laten uiteraard de precieze datum nog weten. De bouwplaats wordt netjes 
afgegrendeld van de school en van de straat, waardoor kinderen tijdens de pauze niet aan gevaar worden 
blootgesteld. Natuurlijk komt er een momentje dat wij de hekken volop gaan open zetten en er onder 
begeleiding even rondgeneusd mag worden, maar dan zijn wij vast al ergens diep in mei aangeland. We 
kunnen niet wachten tot de eerste heipaal de grond in gaat. Nog zo'n 50 nachtjes slapen denken wij. 
 
Tenslotte 
Voor nu een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan! 
 
Mvg, mede namens het team, Marius-Jan Breugem, directeur 
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