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Toch wel een spannende week
We zien terug op een enorm spannende week. Enorm oplopende Corona-besmettingen, waarbij ook een
aantal Schakel-gezinnen in quarantaine zaten. Maar met de besmettingen in de gezinnen valt het gelukkig
nog mee....

Verder zit juf Ilse met haar gezin in quarantaine en waren juf Angelina en juf Karin door griep geveld (dat kan
ook nog...).

Zoals bij u bekend treed in zo’n situatie gelijk het beleid met betrekking tot het Afstandsonderwijs in werking.
Gelukkig hebben de kinderen (en u als ouders/verzorgers) dit goed opgepakt en kon het onderwijs gewoon
doorgang vinden. Fijn is dat; iets om dankbaar voor te zijn.

En zo handelen we maar ‘per dag’. We bidden of God onze leerlingen, onze leerkrachten, maar ook onze
gezinnen wil beschermen in deze ernstige tijd van het Corona-virus....

Schoolmelk-levering uitgesteld
Helaas speelt er veel in Zuivelland en bij de transporteurs. Ze krijgen het een en ander niet snel opgelost en
hebben daarom besloten om de start van de schoolmelk leveringen te verzetten naar januari 2022.

Open Ochtend woensdag 24 november uitgesteld
De geplande open ochtend van volgende week woensdagmorgen 24 november VERVALT. Dit vanwege de
Corona-situatie. We doen dit op een later, rustiger moment.

Terugblik Wandelen voor Water (van de coördinator, Nico Veenman)
Wandelen voor Water 2021

Wat een feest was de tocht op 1 november jl. De aftrap bij de Boei was meer dan leuk. DJ Hennie regelde als
vanouds de muziek en de warming up verzorgd door het gym-team van De Pijlstaart was een doorslaand
succes.

Voorafgegaan door een paar korte toespraakjes ging de tocht van start met een echt startschot afgevuurd
door de burgemeester. De avond ervoor had de organisatie de route ietwat gewijzigd. Marickenland was
ongeveer verdronken door de vele regen en was op sommige plekken een complete modderpoel. Dat konden
we de leerlingen niet aan doen. Dus werd de tocht verlegd. Na het Molmpad rechtdoor over de
Bonkestekersweg en aan het eind door naar de Spoorbaan. Vandaar rechtsaf naar het busstation bij Wilnis.
En na een appeltje en een flesje geserveerd door de Jumbo terug over de Spoorbaan maar nu helemaal terug
naar het Boeiplein.

We hadden gelukkig goed weer. Beetje wind maar geen regen en af en toe liet de zon zich zelfs even zien.
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Zoals tijdens de waterlessen is uitgelegd had de tocht een doel. De 6 Km loop, met 6 liter water in een rugzak,
staat synoniem voor de afstand die een kind in een ontwikkelingsland dagelijks moet afleggen om aan vers
water te komen.

De gedoneerde sponsorgelden gaan voor 100% naar het gebied in Noord Kenya waar de Stichting Welzijn
Wajir sinds midden jaren ’90 actief is.

En nu de resultaten:
In totaal is er aan donaties en lege statiegeld flessen € 5.342,34 opgehaald door de
leerlingen waarvan het Schakel deel maar liefst € 1.453,10 bedroeg.

Een geweldig succes waar de bevolking in het doelgebied heel blij mee zal zijn!

School in Sint en Piet-sfeer
Vorige week vrijdag heeft de Ouderraad (waarvoor dank!) de school weer in Sint en Piet-sfeer gebracht. Wat is
het weer gezellig! En de haard voor de kadootjes staat er ook weer hoor....
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Schoolfruit volgende week
Levering week 47 - rettich, sinaasappel en waspeentjes.

Ontruimingsoefening
Aanstaande maandagmiddag hebben we een geplande ontruimingsoefening in de school. De leerlingen
worden hiervan op de hoogte gesteld (bij de volgende oefeningen niet).
Dit is de eerste in een reeks van 3 ontruimingsoefeningen in dit schooljaar 2021-2022. Zoiets maakt toch altijd
wel weer veel indruk op de kinderen...

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

Contactavonden 18 en 22 november
Volgende week maandagavond 22 november is de tweede 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 hebben aangemeld!

Vreemde mevrouw op de school
Volgende week vrijdag 26 november 2021 komt een vreemde mevrouw op bezoek in de groepen 4, 5-6 en 8.
Het gaat dan om de inspecteur van het onderwijs. Zoals u weet hanteren wij het profiel Zorg & Aandacht. De
inspecteur komt dan ook in de lessen om te kijken ‘hoe dat gaat’, om daarna met de leerkrachten hierover
door te spreken. We zijn er blij mee dat de inspecteur ook hierin mee ons mee denkt.

Van de Werkgroep Herinrichting Schoolplein
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 de eerste
acties starten > zie hieronder!
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Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan!

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