
Vanavond Corona-persconferentie
Volgende week dinsdag 25 januari 2022 is er weer een Corona-persconferentie. We zijn benieuwd.....

De omikron-variant verspreid zich snel, en de huidige quarantaine-maatregelen zijn strikt, waardoor weer veel
scholen klassen naar huis moeten sturen....Vaak is er nauwelijks ziekte, maar zit een gezin wel thuis.....

Ook nu hebben wij ermee te maken, omdat zowel juf Willemijn als juf Ilse in quarantaine thuis zitten.

Vanuit het Rijk mogen wij als school per direct overschakelen naar Afstandsonderwijs. Echter, als het kan
proberen wij nu wel vervanging te regelen, zoals afgelopen donderdag (gisteren) en vandaag met juf Kady het
geval is geweest met groep 7. Immers, voor de leerlingen is het veel beter dat ze naar school kunnen gaan,
zeker nu de pandemie zo lang duurt..... Oók om u als ouders/verzorgers te ontlasten....

Maar dit zal zeker niet altijd lukken; immers ook veel invallers zitten in quarantaine.....Wij vragen uw begrip
hiervoor.

Vertrek juf Deborah
Voor de meesten is het geen nieuws: juf Deborah gaat, samen met haar gezin, verhuizen naar Ouderkerk aan
den IJssel en vertrekt daarmee als leerkracht op onze school. Dit per 1 maart aanstaande. Dit vinden wij heel
erg jammer, maar we weten dat haar man (ds. Maas uit Vinkeveen) een nieuwe taak voor zich ziet in een
nieuwe gemeente. Wij wensen hen ook daar een goede en gezegende periode toe.

Op woensdag 23 februari aanstaande is juf Deborah voor het laatst op school en neemt zij afscheid. Maar
daar komen we nog op terug....

Nieuwe juf
In de vacature van leerkracht groep 2 (dus vanwege vertrek juf Deborah) is vorige week een nieuwe juf
benoemd: juf Mirjam Wester. Daar zijn we heel blij mee.

Over een paar weken zal juf Mirjam zich in de Nieuwsbrief aan u voorstellen!

Welkom
Afgelopen vrijdag 14 januari 2022 is Jolynn 4 jaar geworden; nog gefeliciteerd Jolynn! Vanaf deze week is
Jolynn dan ook ‘echt’ een nieuwe leerling van onze school, welkom!

Start stagiair Femke
Met ingang van volgende week start de tweede stageperiode van Femke. Net zoals in de vorige stageperiode,
werkt zij ook nu weer in groep 3. Welkom Femke!

Afloop flessenactie
De flessenactie voor het nieuwe schoolplein eindigt op vrijdag 28 januari aanstaande. Dus nog 2 weken. Geeft
u de flessen mee aan de kinderen? Dank hoor! Afgelopen woensdagmorgen kwam weer een nieuwe
opbrengst van het ‘bakje’ voor statiegeldbonnen dat bij de Jumbo staat: € 42,60. Dank hoor!

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=9f37391623&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1718666684246569285&t
h=17d9ee3e51d0b145&view=att&disp=inline&realattid=17d9ee33c97e187659a1

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=9f37391623&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1718666684246569285&th=17d9ee3e51d0b145&view=att&disp=inline&realattid=17d9ee33c97e187659a1
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=9f37391623&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1718666684246569285&th=17d9ee3e51d0b145&view=att&disp=inline&realattid=17d9ee33c97e187659a1


Vergadering Werkgroep Herinrichting Schoolplein
Aanstaande maandagavond 24 januari 2022 vergadert de Werkgroep Herinrichting Schoolplein. Dit om 20.00
uur en online.

Plusklas op de schakel
Vanaf de herfstvakantie zijn we gestart met de plusklas op de Schakel. In de eerste weken zijn we gestart met
het bedenken, schrijven en filmen van een zelfverzonnen filmtrailer. De kinderen waren hard op weg naar een
eindproduct, maar de lockdown gooide helaas roet in het eten. In verband met de huidige corona maatregelen
(zoveel mogelijk in eigen klas blijven) is het helaas niet mogelijk om op dit moment samen met de kinderen
hier verder aan te werken. Wel krijgen de kinderen extra pluswerk in de klas. Dit is extra verrijkende leerstof
naast of in plaats van het basisaanbod in de klas. Meester Mark, meester Joas en juf Noa bieden dit elke
week aan om de kinderen te blijven uitdagen. Op het moment dat de corona regels de plusklas weer toelaten,
zullen we weer van start gaan. De film trailers zullen uiteraard met de kinderen worden gedeeld en deze zal
ook worden ‘vertoond’ in de groepen 5 t/m 8.

Klassenbezoeken
Het Schakel-team wordt dit schooljaar ‘geschoold’ in het werken met de Teach-methodiek. Dat is een
methodiek die leerkrachten helpt om de leerlingen ‘tot leren te laten komen’. Volgende week woensdag 26
januari 2022 komt de trainer in de groepen 3 tot en met 8 (iedere groep een half uur) om te kijken hoe dit gaat
en werkt....



Schoolfruit volgende week

Eerstvolgende studiedag
Toch nog maar even een remindertje: maandag 7 februari 2022 is de tweede studiedag van het team in dit
schooljaar. Dan zijn de leerlingen dus VRIJ.

Eerste vergadering Leerlingenraad de Schakel
Afgelopen maandagmiddag 17 januari vergaderde de Leerlingenraad van de Schakel. We hebben ideeën
verzameld voor de nieuwe inrichting van het schoolplein. Deze ideeën geven we door aan de Werkgroep
Schoolplein, die volgende week (zie hierboven) bijeen komt. Over 2 weken komt de Leerlingenraad weer
bijeen!

Ouderslokaal
Onderstaand een overzicht van de komende activiteiten die we georganiseerd hebben voor de ouders. Zoals
jullie van ons gewend zijn zijn deze geheel kosteloos. Een volledig overzicht is te vinden op:
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/activiteiten

26 JAN Beelddenken en Autisme bij Praat Lokaal ASS Mijdrecht
31 JAN Zoom workshop De 9-Jaars Fase
03 FEB Zoom Workshop De Cirkel van Invloed
16 FEB Workshop Je Gezin als Spiegel in Mijdrecht
22 FEB Zoom Workshop Herken de emoties van je kind

Tenslotte
Allen hartelijk gegroet vanuit de Pijlstaartlaan!

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

https://derondevenen.ouderslokaal.nl/activiteiten
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/beelddenken-en-autisme-bij-praat-lokaal-ass
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/workshop-de-9-jaars-fase
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/zoom-workshop-cirkel-van-invloed
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/workshop-je-gezin-als-spiegel
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/zoom-workshop-herken-de-emoties-van-je-kind

