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Enerverende week
We zien terug op een enerverende week op de Schakel.... Het Corona-virus was de groepen 4, 5-6 en 8
binnengedrongen. Via dagelijkse updates hebben wij u steeds op de hoogte gehouden.

Nu, vrijdagmiddag, lijkt het wat uit te doven en, voor zover wij overzien, ook niet uit te breiden naar de overige
groepen.

Vanmorgen gaf de GGD nog aan: heel goed dat de Schakel daarin gelijk preventief is opgetreden, vanuit de
cohorten.

Met ingang van vandaag zijn de groepen 4, 5-6 en 8 weer ‘normaal’ opgestart. Alhoewel, de groepen waren
nog lang niet compleet: leerlingen die nog wachten op een testuitslag, leerlingen die vanwege een positieve
test nog zelf in quarantaine zitten, leerlingen die niet getest worden, maar ook leerlingen die als gezin nog in
quarantaine zitten....

We hopen dat in de loop van volgende week de groepen weer kunnen gaan ‘volstromen’.

Sterkte voor alle gezinnen die nog in quarantaine zitten! Sommigen al voor de zoveelste keer.....en dan weer
allerlei dingen moeten regelen met je werk, etc....

En we wensen meester Kevin, meester Kees en meester Joas beterschap en herstel toe. Hopelijk zijn ze weer
snel op school!

Miljoenen zelftesten naar basisscholen
Vanaf volgende week maandag krijgen alle basisscholen een voorraad gratis zelftesten voor de leerlingen in
de groepen 6, 7 en 8. Het is de bedoeling dat de leerlingen zo via de school aan het advies kunnen voldoen
om zich twee keer per week te testen op het coronavirus.

De eerste levering bestaat uit 2,4 miljoen exemplaren. Dat is genoeg om twee weken alle leerlingen in de
groepen 6, 7 en 8 twee keer per week te laten testen. Als de test positief is, moet de leerling met de rest van
het gezin in quarantaine en zich laten testen bij de GGD. Is de test negatief, kan de leerling naar school.

Wij zullen de testen zo snel als mogelijk is verdelen over de leerlingen van groep 6, 7 en 8

Maar.....Sint is geweest....
Gisteren, donderdag, heeft Sint met zijn pieten de Schakel met een bezoek vereerd! Het was enorm
gezellig....Dank ook aan piano-juf Marleen die langskwam om met de kinderen Sinterklaas-liedjes te zingen.
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Ook dank aan de Ouderraad die heeft geholpen met de voorbereiding én tijdens de ochtend, alsmede de
Sint-commissie van de school!

En natuurlijk danken we ook Sint, die de moeite heeft genomen om naar de Schakel te komen....tot volgend
jaar Sint! En ook dank aan de Pieten!

Groep 3: vervanging volgende week
Maandag 6 december: juf Anja (ipv juf Hanneke).

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.

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’.

Vanuit stichting Samen Sterk Voor Kinderen het volgende:
Het betreft een oproep voor kinderen uit groep 5 t/m 8 die last hebben van faalangst en wat zekerder willen
worden. Na de kerstvakantie start voor hen de training Faalangst de Baas! in Mijdrecht. Meer informatie
hierover staat in de bijlage. Ook staat in de bijlage het aanmeldformulier voor de training. Deze kan gemaild
worden door ouders naar weerbaarheidstrainingendrv@protonmail.com. Als ouders vragen hebben, kunnen
zij contact opnemen met Astrid Millenaar (astrid.millenaar@ssvk.nl) en natuurlijk mij. Belangrijk is dat de
ouderbijdrage van €50,- kan komen te vervallen of verminderd kan worden als ouders hiervoor niet de
financiële middelen hebben. Ouders kunnen dit dan aangeven bij de aanmelding of bespreken met mij.
https://drive.google.com/file/d/1n_OgxcWah2WfDiDDCaSmGpjZy2JSpmiW/view?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1hNZhcq51TPkF83XQnTR3ZU6w7CIBToJ_/edit?usp=sharing&ouid=116
966436226773967480&rtpof=true&sd=true

Roosterwijzigingen volgende week
Omdat zowel meester Kees als meester Kevin, en ook meester Joas, nog in quarantaine zitten vanwege een
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positieve Corona-besmetting, is er volgende week een roosterwijziging, die betrekking heeft op de groepen 4
en 5-6:

Groep 4:
Maandag: juf Judith
Dinsdag: juf Judith en meester Twan
Woensdag: meester Twan
Donderdag: meester Twan
Vrijdag: juf Karin

Groep 5-6:
Maandag: juf Kady Hoogenboom
Dinsdag: juf Kady Hoogenboom
Woensdag: juf Karin
Donderdag: juf Karin
Vrijdag: wordt nog bekend gemaakt

Snuffelstage Femke
Volgende week dinsdag 7 december 2021 loopt Femke een dagje snuffelstage (ihkv haar VWO-opleiding) in
groep 2.

Snuffelstage Hanna
Volgende week dinsdag 7 december 2021 loopt ook Hanna een dagje snuffelstage (ihkv haar VWO-opleiding)
in groep 3.

Type-diploma
Wist u dat een aantal leerlingen van onze school volop bezig zijn met het behalen van hun type-diploma via
House of Typing? Knap hoor....

Vergadering Ouderraad
Volgende week dinsdagavond 7 december vergadert de Ouderraad van de Schakel. Dit doen we nu online.

Vergadering Medezeggenschapsraad
Volgende week woensdagavond 8 december vergadert de Medezeggenschapsraad van de Schakel. Dit doen
we online.

School in kerstsfeer
Aanstaande maandagmiddag/avond wordt de school, door de Ouderraad, weer in kerstsfeer gebracht. Ieder
jaar is het weer een feest voor de kinderen, zo’n gezellige en sfeervolle school rond Kerst....

In de volgende Nieuwsbrief en via SS zullen we u wel een foto-impressie versturen...

Schoolfruit volgende week

3



4

Week 49

Van de Werkgroep Herinrichting Schoolplein

Flessenactie gaat goed
Wat fijn dat u zoveel flessen meegeeft voor het nieuwe schoolplein! Ga zo door......het wordt prachtig straks
aan de Pijlstaartlaan....!

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit Woudenberg, waar de directeur nog in quarantaine zit. Alhoewel mijn 5-dagen-test
vanmorgen negatief was, was tegelijkertijd die van (nu) een andere dochter positief. U begrijpt het: we moeten
nog even in de verlengde-quarantaine. We hopen in de loop van volgende week weer live op de Schakel te
kunnen zijn.
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We zijn trots op ons Schakel-team, dat in deze complexe tijden, in staat is om steeds weer te ‘schakelen’ van
live onderwijs naar afstandsonderwijs, en nu gecombineerd (live-afstand)!

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