
Storm op komst
Zoals bekend: er is vandaag storm op komst. In een zware categorie. We hebben vanmorgen nog even
contact gehad met de KNMI. Hieruit bleek dat de storm hoogstwaarschijnlijk vanaf 15.00 uur Zeeland
binnenkomt, en vanaf 17.00 uur het binnenland bereikt. De school gaat om 14.30 uur uit, waardoor we geen
reden hebben gezien de school vandaag eerder te sluiten. We zijn alert op de actuele stand van zaken.....

Wanneer u uw kinderen, vanwege afstand of andere redenen, eerder van school op wilt halen, dan kan dat
hoor....

Volgende week vrijdag SCHOOL VRIJ (start voorjaarsvakantie)
Traditiegetrouw heeft de Schakel de vrijdag voorafgaand aan de voorjaarsvakantie al een ‘vakantiedag’. Maar
dat weet u ook wel....Dus: volgende week vrijdag 25 februari 2022 hebben de leerlingen VRIJ!

EN dan een iets langere voorjaarsvakantie
Zoals u weet hebben wij een studiedag gepland op maandag 7 maart aanstaande. Dus: aansluitend aan de
voorjaarsvakantie hebben de leerlingen NOG een dag vrij.

Eerste rapport van dit schooljaar
Volgende week donderdag 24 februari 2022 krijgen de leerlingen hun eerste rapport van dit schooljaar
2021-2022 mee. Spannend...

Afscheid (van juf Deborah)

Beste ouders, lieve kinderen,

Onze laatste week in Vinkeveen en dus ook op de Schakel is begonnen. Samen met mijn man en onze
kinderen Sifra, David en Joost verhuizen we naar Ouderkerk aan den IJssel. Onze oudste zoon Thijs blíjft in
Vinkeveen wonen.

Komende week zullen we afscheid nemen op school. Wat hebben we een mooie tijd gehad op De Schakel!
David en Joost zullen hun klas en juffen en meesters echt gaan missen... En ik de kinderen, ouders, mijn
collega's en alles wat ons zo vertrouwd is geworden. Maar we zien ook uit naar deze nieuwe stap in ons
leven.

Ik sluit graag af met een lied dat ik vaak gezongen heb met groep 2.

Het leven is een lange reis
soms prachtig en soms naar
soms lijkt het als vanzelf te gaan
maar soms ook is het zwaar
langs bergen en door dalen heen
soms voelt het warm, soms koud
maar God gaat altijd met je mee
omdat Hij van je houdt

Op reis, op reis
daar gaan we, hand in hand
met dat ene doel voor ogen
op naar het beloofde land
op reis, op reis
met dat ene doel in zicht
al is het soms wat donker



aan het einde brandt Zijn licht

Vriendelijke groeten, juf Deborah

Toevoeging directeur: mede namens bestuur en team willen wij Deborah hartelijk bedanken voor haar inzet en
betrokkenheid bij de Schakel. En dat was enorm. Als persoon was Deborah erg gezellig binnen het team. Ook
in die zin zullen wij haar enorm missen.

Deborah, maar ook Joost en David: het ga jullie goed in Ouderkerk aan den IJssel. Ongetwijfeld gaan jullie
daar ook weer je plekje vinden. Namens de gehele Schakel: een goede en gezegende tijd daar toegewenst!

Vergadering Leerlingenraad
Volgende week maandag 21 februari om 13.30 uur vergadert onze leerlingenraad.

De Schakel-boom (van juf Ilse)
Sinds vorige week hangt er op twee plekken in de school een grote
plaat van een boom met spelende kinderen aan de muur; namelijk
tegenover de beide ingangen. Misschien heeft uw kind er wel over
verteld thuis? Deze boom heeft aan een tak een groot bord hangen,
dat nu nog leeg is. Na de voorjaarsvakantie wordt dit bord
maandelijks gevuld met een plaat en bijbehorend vers van een
schoolafspraak. De eerste zal zijn: “Ik, jij, hij of zij; op de Schakel
hoort iedereen erbij”. Met deze boom en bijbehorende platen, willen
we de schoolafspraken meer zichtbaar maken in de school, zodat ze
nog beter nageleefd kunnen worden. De afspraken zijn niet nieuw,
maar zijn een aanvulling op de kanjertraining en de omgangsregels
die de leerlingen daarbij leren. Zodra u de school weer in mag, kunt u
deze vrolijke en leerzame boom eens in het echt komen bewonderen!

Vergadering Werkgroep Onderwijskindcentum
Volgende week maandagavond 21 februari 2022 vergadert de
werkgroep Onderwijskindcentrum van onze school.

Vergadering Werkgroep Schoolplein
Volgende week dinsdagavond 22 februari 2022 vergadert de werkgroep Schoolplein van onze school.

Terugblik ontruimingsoefening
Afgelopen maandag heeft de eerste (in een reeks van drie) ontruimingsoefening van dit schooljaar
plaatsgevonden. Dit is prima verlopen. Gestructureerd en ordelijk, én snel, was de Schakel ontruimd en
verzamelden alle groepen zich op het terrein van OBS Pijlstaart.

De eerstvolgende oefening is ‘onaangekondigd’. Wij zullen u hierover nog nader informeren.

Schoolmelk volgende week
Onze schoolmelk wordt geleverd op dinsdagmiddag, wij kunnen de kinderen daarom op woe/don/vrij voorzien
van school zuivel. Mochten wij over hebben dan bieden wij het ook op maandag en dinsdagen aan. Maar dit is
geen zekerheid, het kan zijn dat het op is op vrijdag. Geef u kind daarom wel iets te drinken mee op maandag
en dinsdag!



Bijna op de Schakel (van juf Mirjam Wester)

Hallo allemaal!

Vanaf maandag 21 februari mag ik aan het werk in groep 2 op de Schakel. Daar heb ik heel erg veel zin in!

Het is lang geleden dat ik voor de klas heb gestaan in een ‘eigen’ groep. Ik heb vooral heel veel invalwerk
gedaan. Het is extra fijn om nu naast Lianne weer in een groep aan het werk te mogen. En ik kijk ernaar uit
jullie allemaal te ontmoeten.

Samen met mijn man en onze jongste dochter woon ik in Woerden. De 3 oudste kinderen wonen alweer
grotendeels op zichzelf. We houden erg veel van gezelligheid, buiten sporten en spelletjes doen.

Leuk om elkaar de komende tijd te leren kennen!

Hartelijke groet,

Mirjam

Schoolfruit volgende week

Versoepeling corona maatregelen
Afgelopen woensdagmorgen hebben wij u geïnformeerd over de betekenis van de jl. dinsdagavond gehouden
persconferentie van het Kabinet (door minister Kuipers).



De versoepelingen op een rij (overgenomen van de PO-Raad):

Vanaf 18 februari:

● Ben je besmet met het coronavirus? Vanaf vandaag ga je vijf dagen in isolatie in plaats van zeven
dagen, mits je 24 uur geen klachten meer hebt.

● Richtlijnen rondom groepsgrootte, cohortering en gespreide looproutes vervallen.
● Ouders, verzorgers en andere externen mogen weer in de school, ook zijn open dagen weer mogelijk.

Wel moeten hier de 1,5 meter afstand en het gebruik van mondneusmaskers nog gehandhaafd
worden.

Vanaf 25 februari:

● Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden. Basismaatregelen zoals regelmatig handen
wassen en voldoende ventileren gelden wel.

● Mondkapjes zijn niet meer nodig in de school. In het leerlingenvervoer is het nog wel nodig om een
mondkapje te dragen.

● Het dringende advies voor leerlingen (voor groep 6 t/m 8) en onderwijspersoneel om twee keer per
week een zelftest te doen blijft, waarvoor de school zelftesten beschikbaar stelt.

Wat betekent dit voor onze school:

1. Volgende week houden we de huidige regels nog in stand: dus mondkapjes in de school, alsmede
mondkapjes voor de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8, de huidige looproutes houden we in stand,
geen ouders in de school, etc.

2. Na de voorjaarsvakantie ‘mogen’ we en gaan we versoepelen. Een belangrijk verschil, ten opzichte
van de huidige situatie, is dat ouders weer de school in ‘mogen’. We willen als team, volgende week,
goed nadenken hoe we dat vorm gaan geven. Immers, Corona heeft ook ‘goede dingen gebracht’.
Bijvoorbeeld het verzamelen in de ‘groeps-vakken’ geeft rust en structuur in de school. Dat willen we
graag vasthouden. Welnu, in de Nieuwsbrief van volgende week ontvangt u hierover nadere
informatie.

Tenslotte
Allen hartelijk gegroet vanuit de Pijlstaartlaan!

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


