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Terugblik kerstvieringen vandaag
We zien terug op mooie kerstvieringen vandaag. Voor de groepen 2 en 7 waren dit digitale kerstvieringen
(jammer voor de kinderen...), maar voor de groepen 3, 4, 5-6 en 8 was het live op school.

Eerst was er het kerstontbijt in de groepen, daarna de kerstviering, tussendoor nog gymles van meester
Joppe, en ‘s middags kerstkaarten maken, die ‘s middags ook nog bezorgd zijn bij de bewoners van de
Zuiderhof.

Al met al was een fijne afsluiting vóór de kerstvakantie.

Kerstvieringen gisteren
Gisteren (donderdag) waren de kerstvieringen van de groepen 1a en 1b. Ook deze waren gezellig, en zijn
goed verlopen!

Terugblik van deze week
Ook deze week werd nog wel beheerst door Corona. Groep 7 zat de hele week in quarantaine, en kreeg
daarbij Afstandsonderwijs onder leiding van juf Ilse en juf Judith Kroon. Dat is goed verlopen, maar ‘vraagt’
ook wel veel van de leerkrachten en van de leerlingen.

Groep 3 zat nog tot en met woensdag in quarantaine, maar mocht sinds gisteren (donderdag) weer op school
komen; fijn! Groep 2 moest gisteren (donderdag) in quarantaine, vanwege een oplopend aantal besmettingen.

Juf Anja is nog aan het herstellen van corona. Hopelijk kan ze na de Kerstvakantie weer beginnen op school.

Vervroegde Kerstvakantie
U bent er eerder deze week allemaal over geïnformeerd: tijdens de Persconferentie van afgelopen dinsdag is
door premier Rutte en minister De Jonge aangegeven dat de basisscholen met ingang van volgende week
dicht gaan met een vervroegde kerstvakantie. Dit betekent dus 3 weken kerstvakantie.

Veel scholen, waaronder ook de Schakel, hebben te maken met veel besmettingen. In die zin is het wel
verstandig dat het Kabinet heeft bepaald dat de basisscholen een week eerder met kerstvakantie moeten
gaan....

In overleg met het team, bestuur en medezeggenschapsraad hebben we besloten om voor volgende week
geen thuisonderwijs aan te bieden, aangezien dit voor u als ouders/verzorgers ook erg belastend zou zijn. Wél
zal, zo nodig, door de leerkrachten voor een aantal leerlingen werk worden meegegeven voor thuis.
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Vooruitblik volgende week
Volgende week is het dus kerstvakantie. Wél is er noodopvang op school voor kinderen van ouders in de
zogenaamde ‘cruciale beroepen’ dan wel kwetsbare gezinnen.

Volgende week maandag tot en met donderdag zal er dus ‘opvang’ (geen onderwijs) op school zijn, alsmede
noodopvang voor de buitenschoolse opvang. De betreffende ouders/verzorgers hebben zich hiervoor
aangemeld en bericht van ons ontvangen.

Meeleven
We leven mee met de familie Gijzen. Afgelopen maandag is de heer Rien Gijzen overleden in de leeftijd van
68 jaar. Zo snel na het overlijden van zijn vrouw, die 62 jaar oud mocht worden. Wat een diep verdriet....

In onze gedachten zijn bij de nabestaanden, en in het bijzonder bij de families Smit (Sara uit groep 2) en Van
Wijk (Kai uit groep 7), die nu hun (schoon)vader en opa zijn verloren. Wij wensen hen sterkte en Gods’
nabijheid toe.

Vooruitblik in Coronatijd
Hoe zal het verder gaan met het basisonderwijs in Coronatijd? We weten het niet.....wél weten we dat het
Kabinet weer advies heeft gevraagd aan het OMT.

We weten niet wat dit betekent voor het onderwijs na de kerstvakantie. Als team bereiden we ons voor de
zekerheid wel voor op een situatie van (opnieuw) Afstandsonderwijs na de kerstvakantie. We hopen niet dat
dit van toepassing zal zijn.....

Worden er geen ‘maatregelen’ afgekondigd, dan verwachten we alle kinderen weer op school op maandag 10
januari 2022 om 8.30 uur!

Mondkapjes
Heel goed dat onze leerlingen van de groepen  6, 7 en 8 zo trouw de mondkapjes dragen in de gangen!

Schakel in Kerstsfeer
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Van de Werkgroep Herinrichting Schoolplein
De (eerste) kar met de flessen zat stampvol, en moest daarom worden geleegd bij de Jumbo. De opbrengst: €
166,00. Dank hoor! Allemaal voor het nieuwe schoolplein!

En: de actie gaat voorlopig nog door hoor. Dus: blijf uw kinderen maar flessen meegeven....
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Tenslotte
Allen een goed weekend toegewenst. Volgende week vrijdag ontvangt u een Kersteditie van de Nieuwsbrief.

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