
1

Regels m.b.t. Covid-19
https://docs.google.com/document/d/13jO0ZMJ6P9_Lex4xzpRow0l1zQP_RJNeIX604olHVT0/edit?usp=
sharing

Tweede Paasdag
Aanstaande maandag 5 april 2021 is er geen school vanwege Tweede Paasdag.

De bijlesmeester gaat starten
Leonard Verhoef - rekenen groep 4-5 dinsdag
Judit Hecker - groep 7 (dinsdag) en NT2 onderbouw (donderdag)
Minoes Marien - vaste backup voor dinsdag en donderdag.

ALERT: Nieuwe juffen en meesters in the house. Vanaf volgende week zullen wij jullie gaan verblijden
met onze aanwezigheid. Maar wie zijn wij? Wij zijn de juffen en meesters van de Bijlesmeester. Wij zijn
een Bijles organisatie die inzoomt op het individu en iedereen als uniek benaderd. Aan de hand van
deze werkwijze wordt niet alleen ingezoomd op wat uw kind nog net niet kan, maar wordt ook de
persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd. De unieke persoonlijkheid is voor ons het startpunt tot succes.

Hoe gaan wij te werk?
Wij gaan in kleine groepjes proberen het plezier in leren te vergroten en hopen daarbij jullie kind blij
richting huis te laten gaan. Dat doen wij net op een andere manier dan dat uw kind overdag is gewend.
Onze juffen en meesters zullen naast het maken van opdrachten ook veel proberen buiten les te geven.
Buiten wordt het leren leuker, plezieriger en heeft uw kind minder door dat hij of zij aan het leren is.
Top!

Wat kunnen jullie verwachten van onze docenten?
Jullie kunnen verwachten dat er samen met de leerlingen naar een doel wordt gewerkt. Een doel wat
samen met de begeleiding van school is overeengekomen. Ons gezamenlijke doel is om uw kind een
stap verder te helpen. U wordt in dit proces meegenomen. Na een blok, dat ongeveer vijf weken duurt,
wordt geëvalueerd. Na deze evaluatie wordt er een kort moment genomen om informatie te delen met
u. Dit wordt verzorgd door de Bijles juffen en meesters. Zo bent u op de hoogte van wat onze juffen en
meesters doen op school.

Maar wie komen jullie toppers begeleiden? Ze zullen kort worden voorgesteld.
- Leonard Verhoef. Een top meester, jaren lang voor de klas gestaan en gespecialiseerd op het
rekendomein. Hier zal Leonard zich ook mee bezig gaan houden.
- Judit Hecker. Een top juf, jaren lang voor de klas gestaan en heeft connectie met elke
leeftijdscategorie.
- Minoes Mariën. De vaste invalster. Minoes is bezig om de Pabo af te ronden en is een top juf in
wording.
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Kort samengevat gaan deze toppers in samenwerking met de school jullie toppers de aandacht geven
die hij of zij verdient! Wij hebben er enorm veel zin in en mochten er in de loop van het traject vragen
ontstaan horen wij dat graag.

Fijn paasweekend en tot snel!

De Bijlesmeester

Met vriendelijke groeten,

Jort van Beek

Juf Tess
Alhoewel de ouders/verzorgers van de groepen 6 en 8 hier al eerder over zijn geïnformeerd, wel goed
om dit met u allen te delen:

Door haar gezondheidssituatie kan juf Tess niet langer groep 8 waarnemen. In verband daarmee
hebben we een kleine correctie toegepast voor de leerkrachtbezetting van de groepen 6 en 8, tot en
met het einde van dit schooljaar:

Groep 8:
Maandag, dinsdag en woensdag: juf Karin
Donderdag en vrijdag: juf Lianne.

Groep 6:
Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag: meester Jorne
Vrijdag: ene week juf Mandy, andere week meester Marius-Jan.

We hopen en verwachten hiermee rust in de groepen te kunnen houden en ons kwaliteitsniveau te
kunnen handhaven.

Schoolvakanties en vrije dagen dit schooljaar
Helaas is er wat onduidelijkheid geweest over de meivakantie dit schooljaar, daarom hier een overzicht van
vrij dagen en vakanties die dit schooljaar gepland staan:
Goede Vrijdag | 02 april 2021
Tweede Paasdag | 05 april 2021
Meivakantie | 03 mei t/m 07 mei 2021
Hemelvaart | 13 mei t/m 14 mei 2021
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Pinkstervakantie | 24 mei t/m  28 mei 2021
Studiedag | 04 juni 2021
Zomervakantie | 19 juli t/m 27 augustus 2021

Ook volgende week nog PABO-stagiaires op school
In de komende weken zijn de PABO-stagiaires nog op school: juf Josanne en meester Guido.
Volgende week is meester Guido in groep 1-2a en juf Josanne in groep 3.
Daarnaast is meester Guido iedere vrijdag in groep 7.

Nieuw! Leerlingenraad op de Schakel

Zie onderstaande link voor de presentatie:
https://docs.google.com/presentation/d/19LWU-hN52VjtkKNNdMxX94ioXYLJb6quyj2U4GjF4pw/edit?usp=shar
ing

Schoolfruit volgende week:

3

https://docs.google.com/presentation/d/19LWU-hN52VjtkKNNdMxX94ioXYLJb6quyj2U4GjF4pw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/19LWU-hN52VjtkKNNdMxX94ioXYLJb6quyj2U4GjF4pw/edit?usp=sharing


4

Bouwnieuws
Vanaf heden gaan wij u periodiek informeren over de start en voortgang van de uitbreiding van de school,
zodat u als ouders,verzorgers ook goed op de hoogte bent en blijft!

Volgende week dinsdag 6 april gaat Bouw- en aannemingsbedrijf Mulckhuyse starten met wat voorbereidende
werkzaamheden op het schoolplein. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld het plaatsen van de bouwhekken,
weghalen van de tegels, maken van een inrit voor de bouwers en het verplaatsen van de fietsenrekken.

In week 15 zal het heiwerk uitgevoerd worden. Hoogstwaarschijnlijk op dinsdag 13 april a.s.

Vanmorgen, donderdag, Bouwploeg de Schakel op de foto
Zoals gebruikelijk, wordt er bij de bouwplaats aangegeven wat er gebouwd wordt, en welke bedrijven dat
uitvoeren. Het leek Bouwbedrijf Mulckhuyse goed om dit te doen in de vorm van een heel goed spandoek,
waarop een foto van de Bouwploeg de Schakel staat. Welnu, vanmorgen is daarvoor een foto gemaakt door
een echte fotograaf. Op de bouwplaats kijken deze leerlingen u iedere dag toe!
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Tenslotte
Namens bestuur en team wensen wij u allen goede en gezegende Paasdagen toe.

Voor nu een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan!

Mvg, mede namens het team, Marius-Jan Breugem, directeur
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