1
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’.
Schoolfruit volgende week
Komende week ontvangen wij onderstaand schoolfruit, dat wordt weer smullen!

Luizencontrole (van het luizenteam)
Even een kort bericht over de luizencontrole.
We zijn gewend om, na elke vakantie, alle kinderen te controleren op hoofdluis. Dit kan nu helaas niet
doorgaan door alle corona maatregelen.We willen de veilige schoolplek niet doorbreken door met een zestal
moeders de school in te komen en alle klassen langs gaan voor deze controle.
We schuiven dit dus door naar een later tijdstip. Zodra het weer het toelaat zullen we deze controle buiten
doen onder de luifel net zoals we het de laatste keren hebben gedaan. Wel vragen we u, met nadruk, uw
kind(eren) zelf extra goed te controleren en, zo nodig, goed te behandelen. We brengen u op de hoogte zodra
we weer gaan controleren op school, alvast bedankt voor uw hulp!
Welkom (1)
Sam is afgelopen maandag 1 maart 4 jaar geworden, en daarmee een nieuwe leerling van de school. Hij is
gestart in de ‘nieuwe’ groep 0. Welkom Sam!
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Welkom (2 en 3)
Afgelopen woensdag 3 maart zijn Julia en Sofia 4 jaar geworden, en per deze datum ook gestart in de
‘nieuwe’ groep 0. Welkom Julia en Sofia!
Biddag 2021 (van juf Karin en juf Hanneke)
Jaarlijks besteden we op school aandacht aan biddag en dankdag. Biddag is een Nederlandse, christelijke
feestdag, altijd op de tweede woensdag van maart. De volledige naam luidt: Biddag voor gewas en arbeid. Op
deze dag is er aandacht voor het bidden speciaal voor de landbouw, ons eten, eerste levensbehoeften en de
nood in de wereld.
Dit jaar is het thema: ‘De biddende bouwer’, waarbij het Bijbelgedeelte uit Nehemia 2 centraal staat. Door dit
thema willen we kinderen leren wat dat nu eigenlijk is, bidden. Het Bijbelgedeelte geeft, lessen over het gebed
zelf en aanleiding om na te denken over onze ‘arbeid’ (het ‘bouwen’).
Biddag 2021 is op woensdag 10 maart.
Dit jaar is er in de Hervormde kerk  (Herenweg 201) een dienst speciaal voor de kinderen van de Schakel.
Deze dienst begint om 14.30u. Wilt u met uw kind(eren) deze dienst bezoeken dan mag u een mail sturen

naar karin.kroon@schakelvinkeveen.nl. Dit i.v.m. de beperkingen die er gelden voor het kerkbezoek. U krijgt
dan een bevestiging met daarbij de aandachtspunten rondom de geldende maatregelen. Mocht u zelf niet in

de gelegenheid zijn om mee te komen maar uw kind wil wel graag naar de kerk dan kunt u dit aangeven, dan
proberen we daarvoor in overleg een oplossing te vinden.
We hopen op een mooie biddag zowel op school als in de kerk.
Herstart fysieke pianolessen op school
Na goedkeuring van de GGD mochten ook deze week de fysieke pianolessen op de school worden opgestart.
Fijn is dat. Wilt u uw kind ook pianolessen laten volgen op school? Neem dan contact op met Marleen van der
Straaten: 06-13238293.
Start Bijlesmeester (van juf Angelina).
We hopen dat binnen 2 weken de start van de Bijlesmeester mogelijk is. Vanwege corona maatregelen
hebben we dit moeten uitstellen.
Er zal eerst een kennismaking zijn met het docententeam van de Bijlesmeester en de leerkrachten van de
Schakel. Daarna zal er gestart worden. De leerkracht heeft u hiervoor benaderd en uw kind uitgenodigd.
Deze bijles is voor de kinderen 1 x per week 1,5 uur. Dat betekent dat uw kind 1 x per week of op dinsdag of
op donderdag langer op school zal zijn. Dit lijkt lang, maar zal worden afgewisseld met een pauze momentje
en bewegend leren, vooral afwisselend bezig zijn op een leuke manier.
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De definitieve start krijgt u nog te horen, u ontvangt dan een uitnodiging.
Herstart RT (van juf Angelina)
Komende 2 weken zal er minimaal RT gegeven worden: dit omdat er gestart zal worden met de cito toetsen.
Juf Adinda en meester Jorne zullen hierin ook ondersteuning bieden. Na de Cito periode zal het interne RT
rooster opnieuw bekeken worden en zsm weer van start gaan. Wanneer uw kind RT zal krijgen hoort u dat via
de leerkracht.
Over Cito:
In een normaal schooljaar worden in januari/februari de cito toetsen afgenomen. Deze toetsen zijn in de
lockdown periode niet afgenomen.
We hebben vanaf 8 februari het moment dat de scholen weer open zijn gegaan, ons eerst gericht op het
welbevinden van de kinderen. Weer wennen aan naar school gaan, je klasgenoten weer zien het fijn hebben
met elkaar.
De toetsen van cito gaan we na de voorjaarsvakantie afnemen.Vanaf 8 maart zullen de toetsen van rekenen,
spelling en begrijpend lezen worden gemaakt. Met de AVI leestoetsen en de woordleestoets hebben we al
eerder een start gemaakt.
We zullen de resultaten van de toetsen wel anders interpreteren. Een leerling kan een score behalen van A
tot en met E. Hiermee wordt het kind vergeleken met leerlingen uit een normaal schooljaar, daarvan is nu
geen sprake.Belangrijker vinden wij de analyse van de toets: wat weet het kind al? Wat zijn nog doelen
waaraan dit kind gaat werken de komende periode? Waar moeten we in de groep nog extra aandacht aan
besteden?
Deze periode van toetsen zit ook dicht op de periode van de Eindtoetsen van Cito in juni. De verwachte groei
van de leerling in resultaat zal hiermee ook anders zijn.
We weten dat cito scores een onderdeel zijn van een schooladvies. Het Voortgezet onderwijs heeft
aangegeven daar intern ook anders naar te gaan kijken. Een warme overdracht over leerlingen is dan ook
heel belangrijk.
De uitkomsten van deze toetsen ontvangt u op een later moment.
Herstart Inviduele leerlingbegeleiding (van juf Angelina)
Vanaf komende week gaan op school ook de ambulante begeleiders weer aan het werk. Dit zijn
ondersteuners vanuit ons samenwerkingsverband Passenderwijs.
Nogmaals: start huiswerkbegeleiding op de Schakel
Het concept Zorg & Aandacht van de Schakel, willen we gaan uitbreiden met het aanbieden van
huiswerkbegeleiding op de Schakel. Dit doen we in samenwerking met Jongerenwerk De Ronde Venen. Ter
informatie: dit staat dus los van de Bijlesmeester, die gekoppeld is aan (dreigende) achterstanden als gevolg
van COVID.
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Hoe werkt het: wanneer u als ouder/verzorger denkt dat uw kind/kinderen huiswerkbegeleiding nodig heeft,
geeft u dit door aan de leerkracht. Deze zal kort met u bespreken hoe deze huiswerkbegeleiding voor uw
kind/kinderen aankijkt. Indien u samen met de leerkracht tot de conclusie komt dat huiswerkbegeleiding nodig
is voor uw kind/kinderen, dan zoeken we een vrijwilliger van het Jongerenwerk die dit wil gaan doen.
Het werkt dan zo dat uw kind/kinderen 1 uur per week, na schooltijd, op school komt/komen voor
huiswerkbegeleiding. Veelal is dit bestemd voor de wat oudere leerlingen (groepen 6, 7 en 8).
Nog even voor de duidelijkheid: we gaan starten met de huiswerkbegeleiding op de Schakel wanneer dit
volgens de Corona-richtlijnen weer ‘mag’. Kan dus nog even duren....
De Schakel en het Jongerenwerk zoekt vrijwilligers voor huiswerkbegeleiding!
Vind je het leuk om een huiswerkmaatje van een leerling te worden van basisschool De Schakel voor één uur
per week? Meld je aan! Er volgt een startgesprek met een jongerenwerker die vervolgens de koppeling maakt
met een leerling in overleg met de school. Het jongerenwerk zorgt voor de begeleiding van jou als vrijwilliger.
U wordt vrijwilliger bij het project De Inhaalslag van Jongerenwerk De Ronde Venen. Het doel van de
huiswerkbegeleiding is het verbeteren van de schoolresultaten en daarmee het vergroten van de
toekomstkansen van jongeren. Het is de bedoeling om wekelijks één uur huiswerkbegeleiding te geven aan je
leerling op basisschool De Schakel in Vinkeveen. Denk hierbij vooral aan de middag na schooltijd (vanaf
15.00 uur) en op woensdag (vanaf 13.00 uur).
Groep 0 gestart (van juf Lianne en juf Rianne)
Na de voorjaarsvakantie is groep 0 gestart in de teamkamer. Ondertussen zijn er al verschillende kinderen in
de klas geweest om een ochtendje te wennen of hele dagen omdat ze al vier jaar zijn geworden. Wij, (als
juffen), kijken terug op een hele leuke en gezellige startweek. Volgende week gaan we weer verder met het
thema supermarkt en gaan we knutselwerkjes maken.
Binnenkort Oudergesprekken
Binnenkort gaan we de Oudergesprekken inplannen. Vanwege de lockdown moesten deze worden uitgesteld.
Normaal gesproken plannen we de Oudergesprekken in, nadat de uitkomst van de Cito’s bekend is. Maar,
vanwege de lockdown kunnen de Cito’s pas vanaf volgende week worden opgestart.
We willen echter de uitkomsten van de Cito’s niet afwachten, maar nu al met alle ouders/verzorgers van de
leerlingen in gesprek gaan. Immers, we hebben al een half jaar school achter de rug, en daarom is het
belangrijk om met u te spreken over de resultaten van uw kind/kinderen en het welbevinden van uw
kind/kinderen tot nu toe.
De Oudergesprekken doen we digitaal. Niet zo fijn, maar veiligheidshalve beter zo; maar dat begrijpt u wel.
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De gesprekken vinden plaats op maandag 15 maart, dinsdag 16 maart en donderdag 18 maart a.s. Volgende
week gaat de Administratie aan de slag om in overleg met u de gesprekken in te gaan plannen!
De school-lijn is dat deze gesprekken ‘verplicht’ zijn. Waarom: omdat het zeer cruciaal is dat we als school
met u als ouder(s) gezamenlijk optrekken met betrekking tot de onderwijsontwikkeling van uw kind/kinderen.
We zien uit naar hele mooie oudergesprekken....
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!
Tenslotte
Voor nu een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan!
Mvg, mede namens het team, Marius-Jan Breugem, directeur

6

