
1

Toch nog aparte week
Deze week zijn de groepen 4, 5-6 en 8 weer ‘volgestroomd’. Immers, een aantal leerlingen zat nog in
quarantaine......Maar gelukkig, langzamerhand konden we het normale schoolpatroon weer oppakken....

Gelukkig is meester Kevin weer hersteld van corona.. Met ingang van vandaag (vrijdag) is hij weer gestart in
groep 5-6. Meester Kees is nog herstellende van corona. We wensen hem beterschap en herstel toe. En
meester Joas is ook al weer uit quarantaine.

Afgelopen woensdag is juf Anja positief getest op het coronavirus.. We wensen ook haar beterschap en
herstel toe.

Daarom moest groep 3 ook in quarantaine, en hebben gisteren (donderdag) en vandaag Afstandsonderwijs
gehad onder verantwoordelijkheid van juf Hanneke. Met een negatieve zelftest mogen de leerlingen van groep
3 met ingang van aanstaande maandag weer op school komen.

Daarnaast zijn er deze week nog wel enkele leerlingen positief getest op het coronavirus, en zitten daarom in
quarantaine thuis. Sterkte hoor!

Wat zijn de meest actuele regels met betrekking tot kind thuishouden (of niet)
1. Bij milde klachten (ook snottebellen!) blijft uw kind thuis en is het advies om uw kind te laten testen;
2. Bij een negatieve GGD-test of een negatieve zelftest, mag uw kind weer naar school;
3. Bij een negatieve testuitslag mag uw kind weer naar, ook wanneer nog niet alle klachten weg zijn;
4. Kinderen van 0 jaar t/m groep 8 die in de laatste 8 weken corona hebben gehad en nu geen klachten

hebben, hoeven niet te testen en hoeven ook niet in quarantaine.

Zie hiervoor ook de onderstaande beslisboom.
https://www.boink.info/beslisboom
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Hoe zit het ook alweer met de regels voor afstandsonderwijs?
1. Belangrijk is dat de eigen leerkracht weet wanneer uw zoon/dochter weer beter is. Het is uw

verantwoordelijkheid om dit bij de eigen leerkracht te melden. Dat kan heel eenvoudig via social
schools (einde absentie melden);

2. Het meest handig is het wanneer u dat de avond van te voren doet;
3. Want dan zet de eigen leerkracht het ‘werk voor het afstandsonderwijs’ klaar in classroom;
4. U begrijpt: de leerkracht moet hier ook de tijd voor hebben > daarom hebben we in de structuurkaart

afstandsonderwijs de regel opgenomen dat er ‘een dag tussen kan zitten’ totdat het werk voor de
zieke leerling klaar staat. Weet dit.....

Volgende week dinsdag weer persconferentie
Volgende week dinsdag is er weer een persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge. We weten
niet of dit nog gevolgen krijgt voor het basisonderwijs. We wachten maar af....

Vergadering bestuur
Volgende week woensdagavond 15 december 2021 vergadert het bestuur van de school.
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Start RT-er
Met ingang van gisteren (donderdag) is juf Caroline gestart als waarnemend RT-er. Iedere dinsdag en
donderdag komt ze daarvoor op school. Via de eigen leerkracht van de betreffende leerlingen krijgt u als
ouder/verzorger hiervan bericht.

Welkom (1)
Afgelopen 16 november is Merel 4 jaar geworden, en zit ook al weer in groep 1a....per ongeluk waren we
vergeten om dit te vermelden in de Nieuwsbrief. Welkom Merel!

Welkom (2)
Vorige week vrijdag is Djules 4 jaar geworden, en daarmee nu ‘echt’ een nieuwe leerling van de Schakel.
Welkom Djules!

Kerst in coronatijd (van de Kerstcommissie)

Donderdag 23 december willen we het
Kerstfeest vieren, ook dit jaar weer in de eigen
groepen.
We starten met elkaar op het plein met het
zingen van een paar liederen. Vervolgens gaan
de leerlingen naar de groepen waar er een
kerstontbijt klaarstaat. Na het ontbijt houdt elke
groep zijn eigen viering.
In de middag gaan alle groepen kerstkaarten
maken voor ouderen en zieken.
Wilt u uw kind deze dag meegeven:

● bord, bestek en beker voorzien van naam
● eigen beleg ( geef iets mee wat uw kind graag op brood eet )
● een extra tas voor spullen die mee naar huis komen

Glazen potjes
Met het oog op de kerstvieringen in de groepen > heeft u nog glazen potjes voor de school?
Graag! Wilt u deze aan uw kind/kinderen meegeven? Dank                                                     !
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Schakel in Kerstsfeer

Vervanging juf Adinda
Onze RT-er, juf Adinda, is al enige tijd ziek. Er zit nog niet zoveel vooruitgang in; het herstel zal wel een
langere periode in beslag gaan nemen.

Daarom hebben we vervangend RT-er, Caroline Stroër, die het RT-werk tijdelijk zal waarnemen. Met ingang
van volgende week gaat zij daarmee starten; 2-3 ochtenden per week.

Groep 5-6: roosterwijziging volgende week
Meester Kevin is gelukkig weer hersteld van corona.. Met ingang van vandaag is hij weer les gaan geven.

De leerkracht-bezetting voor groep 5-6 voor volgende week is dan ook als volgt:

Maandag: meester Kevin
Dinsdag: meester Kevin
Woensdag: meester Kevin
Donderdag: juf Kady Hoogenboom
Vrijdag: meester Kevin
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Schoolfruit volgende week
Week 50

Van de Werkgroep Herinrichting Schoolplein

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit Woudenberg, waar de directeur nog in quarantaine zit. Ik hoop dat mijn test van
vandaag negatief is, waardoor ik aanstaande maandag weer live naar Vinkeveen kan komen...!

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