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Meeleven
We leven mee met de families die deze week in quarantaine zaten/zitten. Pittig is dat....Gelijk krijgen de
betreffende kinderen de dag daarop Afstandsonderwijs, in de vorm van schoolwerk voor thuis...

Schoolbreed gaat het aardig goed met het aantal Corona-besmettingen; het aantal blijft vrij beperkt. En daar
zijn we dankbaar voor. En ook zijn we dankbaar dat in het team geen besmettingen zijn, waardoor het
onderwijs gewoon doorgang kan vinden.

Vanavond: nieuwe Corona-maatregelen
Vanavond om 19.00 uur is er weer een Corona-persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge. Er
zullen nieuwe maatregelen worden aangekondigd. We verwachten niet dat dit gevolgen heeft voor het primair
onderwijs. We houden u wel op de hoogte via Social Schools. Wél verwachten we dat we daardoor de
geplande Oudergesprekken van volgende donderdag (en de week daarop) online zullen moeten laten
plaatsvinden. Maar dat hoort u nog van ons....

Kop is erOP
De basketbal staat weer sterk en fier op het schoolplein. En deze week is de kop erop geplaatst. Wat zijn de
leerlingen er weer blij mee. Dank aan de mannen die dit hebben geregeld!

Opbrengst Wandelen voor Water
Afgelopen maandag mochten Nico Veenman (coördinator Wandelen voor Water) en zijn vrouw een bedrag
van € 1.500,00 in ontvangst nemen. Dit bedrag was opgehaald door de Schakel-leerlingen voor Wandelen
voor Water; een prachtig resultaat! Dank allemaal!
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School in Sint en Piet-sfeer
Morgen komt Sint en Piet weer in het land.....In deze Corona-tijd gaat alles zo anders.....Maar voor onze
leerlingen gaan we er (weer) een warme Sint en Piet-tijd van maken. Aanstaande maandag gaan de kinderen
het zien, want....dit weekend wordt de school door de Ouderraad in Sint en Piet-sfeer gebracht. Dank
Ouderraad!

Boomfeestdag niet doorgegaan
Wat jammer dat de Boomfeestdag afgelopen dinsdag niet door kon gaan. Dit vanwege de ernstige
COVID-situatie. Heel jammer....hopelijk kan het volgend jaar wel meer....

Volgende week leerlingtevredenheidsonderzoek
Eerder dan aangegeven in de vorige nieuwsbrief, nemen wij volgende week in de groepen 6, 7 en 8 een
Leerlingtevredenheidsonderzoek af. Dit conform het jaarplan 2021-2022. Eens in de 2 jaar wordt er een
onderzoek gehouden onder de leerlingen (groep 6 t/m 8). Dit onderzoek heeft als doel het meten van de
tevredenheid en het organiseren van feedback voor verbeterpunten.

Start met schoolfruit
Vanaf aanstaande maandag ontvangen wij weer voor 20 weken schoolfruit. Dit fruit ontvangen de kinderen op
woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen.

Iedere vrijdag zullen wij via de nieuwsbrief delen, net als voorgaande jaren, wat wij voor groente/fruit
ontvangen die week erop krijgen. Levering week 46 ananas, wortel en appeltjes.

Werkgroep Educatie-OKC
Volgende week woensdagavond komt de Werkgroep Educatie bij elkaar die bezig is met de voorbereidingen
voor het Onderwijs Kindcentrum.

Contactavonden 18 en 22 november
Volgende week donderdag is dus de eerste contactavond in een cyclus van twee. Hiervoor heeft u al een
uitnodiging ontvangen via Social Schools. Fijn dat verreweg de meeste ouders/verzorgers zich hiervoor al
hebben aangemeld!

Van de Werkgroep Herinrichting Schoolplein
De Werkgroep Herinrichting Schoolplein van onze school is volop bezig met het uitwerken van plannen voor
een ‘verbouwd plein’.....we danken de mensen van de werkgroep wat zij hiervoor doen! Binnenkort gaan
acties starten > in de Nieuwsbrief van volgende week hierover meer.
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Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan!

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