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Volgende week vrijdag: school VRIJ
Conform de Schakel-traditie: volgende week vrijdag 15 oktober 2021 (de vrijdag vóór de herfstvakantie) is er
geen school en zijn de leerlingen VRIJ!

Het gaat goed op de school....weinig zieken en Corona-quarantaine
We mogen dankbaar zijn dat we tot nu toe geen Corona-problemen hebben op school. Immers, veel scholen
hebben te maken met groepen die in quarantaine moeten.....

Anderzijds: we zijn net de herfst ingegaan, en de winter moet nog komen... En u leest het ook in de media dat
de besmettingen weer licht toenemen.

Als school doen we wat we kunnen, en werken zoveel mogelijk in de ‘eigen groepsbubbel’. Wanneer een
leerkracht in quarantaine moet, maar niet ziek is, (dat zal ongetwijfeld eens gaan gebeuren), ‘schakelen’ we
direct over naar Afstandsonderwijs, maar waarbij we altijd de ruimte bieden voor opvang op school.

We schrijven dit niet om ‘angst te zaaien’, maar wel om u vooraf goed te informeren, zodat u weet hoe onze
school in deze Corona-tijd opereert!

Groep 1a: vervanging donderdag 14 oktober 2021
Omdat juf Wilma (en juf Marlieke) volgende week donderdag naar een BHV-cursus gaan, wordt groep 1a deze
dag waargenomen door juf Sandy.

Schoolmelk .... koeling gezocht
Wij hebben de bevestiging ontvangen dat wij mee mogen doen aan het EU-Schoolzuivelprogramma van
2021-2022. Hierover zullen wij u later meer informeren.

Maar onze school is hiervoor nu op zoek naar extra koelruimte om de zuivelproducten straks te kunnen
koelen.

Heeft u nog een grote goedwerkende koelkast die u niet meer gebruikt? Dan houden wij ons aanbevolen.

Start Kinderboekenweek (van juf Karin en juf Judith Kroon)
Woensdag 6 oktober hebben we met alle kinderen de Kinderboekenweek geopend. Enkele kinderen

acteerden bij een verhaal over het boek “de NIETSmachine” dat juf Karin voorlas. De NIETSmachine is

ontworpen voor mensen die nooit eens NIETS doen en altijd maar druk zijn: zoals: de poelier, de

postbode, de schooldirecteur enz. Het thema van de kinderboekenweek is 'worden wat je wil' dus

allerlei beroepen werden uitgebeeld. Er was ook een “echte”NIETSmachine (zie foto), gemaakt door

onze onderwijsassistent-stagiaires Noa en Joas. We sloten dit gezellige moment af met het

bijbehorende lied van kinderen voor kinderen dat uit volle borst werd meegezongen.😀
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https://www.youtube.com/watch?v=vgi-feWZYO4

In deze Kinderboekenweek zullen we veel aandacht aan 📚lezen besteden. Juffen en meesters ruilen

even van groep om voor te lezen maar de grotere kinderen zullen ook met kleuters samen lezen. En in

deze week mogen de kinderen ook op een zelfgekozen plek stillezen! Kortom, we hopen dat het

leesplezier bij ieder kind vergroot wordt!

We zijn heel blij dat er opa’s en ouders zijn aangemeld voor de beroepenpresentaties. In alle groepen

zullen twee presentaties worden gehouden. Erg leuk, bedankt ouders! In Social Schools kunt u

volgende week foto’s en een verslagje verwachten.

Vergadering Ouderraad
Volgende week maandagavond 11 oktober 2021 is er een vergadering van de Ouderraad.

Bestuursvergadering
Volgende week woensdagavond 13 oktober 2021 vergadert het bestuur.

Schoenen bij gym kwijtgeraakt
Christiaan uit groep 5, is zijn schoenen kwijt geraakt bij de gym. Zouden de kinderen uit groep 8 en groep 5/6
even willen controleren in de tas of zij misschien wit/blauwe Adidas schoenen hebben gevonden?

Leerlingenraad de Schakel
Volgende week maandag 15 oktober is er een ‘vergadering’ van de Leerlingenraad van de Schakel. En: de
vragen-ideeënbus voor de leerlingen staat gereed in de school!

Social Schools aanmelden.
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U heeft vorige week de koppelcode toegestuurd gekregen om een account aan te kunnen maken voor Social
Schools. We hebben gemerkt dat al heel veel ouders een account hebben aangemaakt en gekoppeld zijn aan
de groep(en) van hun kind(eren). Fijn! Heeft u het nog niet gedaan, die dit dan deze week nog. U mist anders
berichten van de leerkrachten en andere belangrijke informatie.

Vanaf de herfstvakantie loopt alle schoolcommunicatie via Social Schools. Dit geldt ook voor de nieuwsbrief
bijvoorbeeld. Het is dus belangrijk dat u niet te lang wacht om Social Schools te gaan gebruiken.
De nieuwsbrief komt deze en volgende week nog per mail maar daarna alleen nog via Social Schools!
Intekenen voor de 10-minutengesprekken zal te zijner tijd ook via Social Schools gaan.. Als u op deze link:

klikt, kunt u een instructiefilmpje bekijken.Social Schools 3.0 - E-learning voor Nieuwe Ouders

We gaan ervan uit dat iedereen na de herfstvakantie een account heeft aangemaakt.

Als leerkracht plaatsen wij als professional foto’s van de groep in onze beveiligde schoolomgeving van Social
Schools om u meer te kunnen laten zien van het onderwijs. Deze omgeving is niet openbaar en alleen te zien
door de ouders van de groep waarin uw kind zit. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw kind op deze foto’s
staat, dan kunt u dit aangeven bij het kopje ‘administratie’. Daar kunt u de beeldgebruikvoorkeuren voor uw
kind(eren) aan- of uitzetten. Als u hier niets in wijzigt dan gaan we ervan uit dat het akkoord is dat we
foto’s waar uw kind op staat, op Social Schools plaatsen.

Belangrijk voor u als ouder: u mag niet zomaar deze foto’s (als er ook andere kinderen op staan) plaatsen op
sociale media. (U bent aansprakelijk als u beelden deelt van andere kinderen waarvan de ouders dat mogelijk
niet willen). Wij gaan er vanuit dat u hier zorgvuldig mee omgaat.

Nogmaals: studiedagen schooljaar 2021-2022
Noteert u deze data alstublieft in de agenda omdat de leerlingen dan VRIJ zijn!
Vrijdag 5 november 2021 - Studiedag 1
Maandag 7 februari 2022 - Studiedag 2
Maandag 7 maart 2022 - Studiedag 3
Maandag 13 juni 2022 - Studiedag 4

Batterijen-inzamelbak
Batterij-inzameling verloopt goed! U weet ons goed te vinden > fijn! Zo zorgen we samen voor een beter
milieu en spaart school bovendien voor een mooi geldbedrag. Voor elke kilo ingeleverde lege batterijen spaart
de school 0,25€.
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Aankomende activiteiten Ouderslokaal.nl
Aankomende activiteiten
15 OKTOBER       Babygebaren bij Mama Lokaal Mijdrecht
27 OKTOBER       Kinder EHBO bij Mama Lokaal Abcoude
28 OKTOBER       Zoom Workshop Bang in het Donker
Voor een totaaloverzicht van de agenda zie: https://derondevenen.ouderslokaal.nl/events

Vanuit BSO Mirakel De Schakel
Met ingang van het nieuwe schooljaar verzorgt Kinderopvang Mirakel de tussenschoolse opvang.

Wat genieten de kinderen van het grote schoolplein en alle mogelijkheden. Er is altijd een voetbalwedstrijd
gaande, een wachtrij voor de schommels is soms onvermijdelijk, op het klimtoestel wordt er volop geklommen
en als je goed luistert dan hoor je ook het geluid van ping pong balletjes die op de tafel stuiteren.

Op het schoolplein zien wij kinderen heerlijk spelen met het materiaal dat zij tot hun beschikking hebben, maar
er zijn ook kinderen die niet zo goed weten waarmee zij willen spelen. Soms hebben zij net even wat meer
hulp nodig in de vorm van inspiratie. Om die reden hebben wij de leukste spelletjes met een bal of springtouw
op papier gezet. Ook zijn er ping pong, tik- en zoekspelletjes beschikbaar. Zodoende kunnen de kinderen elke
dag weer een nieuw spel ontdekken!

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan!

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