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Vanavond persconferentie
Het zijn spannende tijden vanwege de oplopende Corona-besmettingen.... Vanavond om 19.00 uur is er een
persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge. Daarbij zullen verscherpte Corona-maatregelen
bekend worden gemaakt, die ongetwijfeld (weer) diep zullen ingrijpen in de samenleving.
Wij verwachten dat de basisscholen (voor nu) open zullen blijven. Maar natuurlijk wachten wij daarvoor ook de
uitkomst af van vanavond.
Morgen Nieuwsbrief-extra (Corona-special)
Morgen, zaterdag, krijgt u daarom van ons een Nieuwsbrief-extra, waarin de actuele Corona-maatregelen
worden opgenomen. Neem daar goede nota van!
Oudergesprekken achter de rug
De oudergesprekken van de afgelopen 2 weken zijn achter de rug. Fijn dat u als ouders/verzorgers daarin ook
uw betrokkenheid toont. Wat wij nu als school doen (na de oudergesprekken): samen met de leerkrachten en
IB-er bekijken/bespreken of de uitkomst van de gesprekken reden is om het onderwijsaanbod voor uw
kind/kinderen wel/niet aan te passen. Immers, een school is continu bezig om te bezien of de aangeboden
leerstof nog steeds passend is bij de situatie van nu.....
Welkom 4 nieuwe leerlingen (van juf Wilma en juf Rianne)
In oktober en november zijn er weer een aantal kinderen in de groep bijgekomen. Neil, Ailey en Daan zijn in
oktober al 4 jaar geworden en draaien al helemaal mee in onze groep. In november is daar Merel nog
bijgekomen en ook die voelt zich al helemaal thuis in de groep.
Gezellig dat jullie er zijn en welkom in groep 1a!
Komt Sint?
Uitgaande van het gegeven dat de school ‘open blijft’, mag Sint en zijn Pieten volgende week donderdag 2
december 2021 op school komen! Natuurlijk hopen we dat Sint ook echt komt, maar we verwachten zeker dat
hij even bij de Schakel zal uitstappen....
We hebben al met het Pietenhuis afgesproken dat we dit ‘coronaproof’ willen laten verlopen. Dit betekent
(helaas....) geen aankomst met ouders/verzorgers op het plein. Daarnaast vragen wij van Sint en de Pieten
een testbewijs, zodat het korps uit Spanje veilig de school in komt.
En zo hopen wij op een heel fijn Sinterklaasfeest, volgende week donderdag op school!
Dit betekent dat de kinderen zoals altijd verzamelen in hun vak en daar opgevangen worden door de
leerkrachten. We gaan dan met elkaar naar binnen.
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De ouderraad verzorgt het tussendoortje, dus de kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen voor
10 uur. WEL graag een lunch meegeven.
Van onze jeugdconsulent, Maaike van Leeuwen
Iedere woensdagmorgen, vanaf 10.30 uur, is onze jeugdconsulent Maaike van Leeuwen op school aanwezig.
Weet dit.... U kunt haar voor allerlei vragen op het terrein van begeleiding, opvoeding e.d. benaderen. Daar is
zij voor....
Met ingang van volgende week verzorgt Maaike eenmaal per maand een rubriek in deze Nieuwsbrief, geheten
‘van de Jeugdconsulent’.
Bakpiet helpen (van juf Wilma)
Misschien heeft u wel meegekregen van uw kind(eren) dat de kinderen van groep 4 het receptenboek van de
Bakpiet hadden gevonden. Alle kinderen van de onderbouw hebben met elkaar overleg gehad wat ze nu
moesten doen. Ze ontdekten namelijk dat er ook een recept in zat dat helemaal uitgelopen was...het was zelfs
het 5 december droomcake recept!
De kinderen hebben een brief gestuurd aan Bakpiet om te vertellen wat er aan de hand was. Bakpiet had een
goed idee: de kinderen moesten helpen om een lekker recept te zoeken en dat konden ze dan op school
uitproberen. De bovenbouw mocht het thuis gaan uitproberen. In hun schoen vonden ze dan ook een
bakvormpje waarmee ze kunnen bakken. De kleuters zijn donderdag al druk bezig geweest om de eerste
recepten uit te proberen. Die waren al zeer geslaagd! Groep 3 en 4 gaan vrijdag aan de slag.
Als Sint 2 december naar onze school komt, zal Bakpiet ook meekomen. Dit heeft hij beloofd in de brief die bij
de schoencadeautjes zat. Dan kunnen we alle recepten die zijn verzameld overhandigen aan Bakpiet. We
hopen zo dat het met pakjesavond toch nog een gezellige avond zal worden voor Sinterklaas, mét de 5
december droomcake!
Geen ontruimingsoefening afgelopen maandag
Vanwege de heftige Corona-situatie hebben we de geplande ontruimingsoefening van afgelopen maandag
NIET door laten gaan. We willen binnen de school zo veilig mogelijk werken, met zoveel als mogelijk werken
binnen shifts. De ontruimingsoefening doen we wel weer op een later, rustiger moment....
Meeleven (1)
We leven mee met de familie Van Wijk, Stefan en Joyce. Afgelopen zondag is de vader van Stefan op
62-jarige leeftijd overleden. En daarmee de opa van Keet en Duuk.
Opa was nog zo jong..... We wensen de familie Van Wijk sterkte en de nabijheid van God toe!
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Meeleven (2)
Afgelopen zondag is mevrouw Meta Gijzen overleden, de oma van Sarah (groep 2) en Kai (groep 7). Oma
Meta is uiteindelijk overleden aan de gevolgen van Corona. Oma Meta mocht 62 jaar oud worden. Verdriet....
Wensen de familie Gijzen, maar ook de families Smit en Van Wijk, die op school zitten, sterkte en Gods’
nabijheid toe.
Update Wandelen voor Water 2021 (van Nico Veenman)
Wandelen voor Water 2021
De opbrengst van de zeer geslaagde Wandelen voor Water loop 2021 bedroeg in totaal 5.342,34 Euro. Dit
bedrag wordt nog eens met 50% vermeerderd door de organisatie Wilde Ganzen. Een prachtig resultaat.
Het aandeel van de Schakel bedroeg 1.453,10 Euro.
Hartelijke groet,
Namens het team van de REC Vinkeveen Abcoude
Nico Veenman
Roosterwijziging volgende week groep 8
Maandag 29 november: meester Kees ipv juf Willemijn.
Uitstel Muziekproject de Schakel
Zoals u weet willen wij ons als Schakel (ook) meer profileren op het gebied van Muziek. Dit vanuit de
ervaringen: muziek is goed voor de kennis- en gedragsmatige ontwikkeling van leerlingen. Voor het
muziekproject

werken

wij

samen

met

lokale

instellingen

zoals

Muziek

de

Ronde Venen, de

Accordeonvereniging, de Brassband, etc. Doel is met ingang van 2022 een schoolorkest-de Schakel te
vormen.
Echter, door Corona, vinden wij het niet verantwoord om nu (in het najaar) veel externen in de school te halen.
Daarom hebben we besloten de uitvoering van het Muziekproject uit te stellen naar het voorjaar 2022.
Jammer, maar ‘t is beter zo.....
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Schoolfruit volgende week

Vreemde mevrouw op de school
Vanwege de Corona-situatie heeft de inspecteur het geplande bezoek van vandaag uitgesteld.
Van de Werkgroep Herinrichting Schoolplein
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Start flessenactie
Afgelopen maandag is de flessenactie voor het nieuwe schoolplein ‘echt’ gestart. Wat mooi zo, die
samenwerking met de Jumbo! Geeft u de lege flessen mee met uw kind? En....de flessenbak is nu (vrijdag) al
aardig gevuld!

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan!
Mvg, mede namens het team, Marius-Jan Breugem, directeur
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