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Agenda:  

 
Advent is kijken naar wat komt 
Advent is kijken naar wat komt 

‘Zie je al wat?’- Je wacht nog even 
maar je weet: de vrede komt! 

God verrast, Hij geeft het leven. 
 

Advent is uitzien naar het licht. 
‘Zie je al wat?’- Een ster zal stralen 

en de hemel brengt bericht: 
Laat een lach je dag bepalen! 

 
Advent is leven met een lied. 

‘Zie je al wat?’ - Je kunt het zingen: 
God vergeet de mensen niet 

en Hij laat zich steeds weer vinden. 
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december 
2 zwaaimoment 
4 Sinterklaasviering 
16 Kerstviering 

januari  
3 eerste schooldag 2021 
6 zwaaimoment 
12 schoolontwikkelingsvergadering 
18 MR vergadering 
22  blauwe map mee naar huis 
25 blauwe map weer naar school 
28 schoolontwikkelingsvergadering 

http://www.schakelveenendaal.nl/
mailto:de.schakel@cpov.nl


Bijbelse Geschiedenis: 
Waar wacht je op? Op licht in donkere tijden, op 
en Kindje dat vrede brengen zal? Jesaja vertelde 
er lang geleden al over. Mensen wachtten tot de 
woorden van Jesaja waarheid werden met de 
geboorte van een kleine kwetsbare koning in een 
kribbe in Betlehem. 
Waar wachten wij op? Op een vaccin of …. 
Immanuël? 
 
 
 
 
 

 
 
‘t Schakelaartje 
Misschien had u het al gezien: Schakelaartje nr. 4 december 2020 en nr. 5 januari 2021.  
‘t Schakelaartje gaat namelijk verhuizen en zal met ingang van 2021 niet meer in de eerste                
week van de maand, maar in de laatste week van de maand verschijnen. Reden hiervoor?               
Nieuws uit de eerste week was al geweest voor u het onder ogen kreeg. We hopen dat op                  
deze manier voor te zijn. 

 
 
 
Welkom 
In december heten we Jasper Sonies en Alycia van Cats          
welkom. In januari volgen Joas van Sligtenhorst en        
Maud Schoeman. Alvast gefeliciteerd met jullie vierde       
verjaardag en een hele gezellige leerzame tijd bij ons op          
school gewenst. 
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30 nov t/m 4 
dec 

De naam Jesjoea, Jozua, redding (Psalmen & Profeten) 
Gabriël bij Zacharias, Lucas 1:5-25  

7 t/m 11 dec Gabriël bij Maria, Lucas 1:26-38 
Maria en Elisabet, Lofzang van Maria, Lucas 1:39-56 
Geboorte van Johannes, Lucas 1:57-80 

14 t/m 18 dec Jozef droomt, Matteüs 1:18-25 
Geboorte van Jezus, Lucas 2:1-14 
Herders als getuigen, Lucas 2:15-20 

4 t/m 8 jan De wijzen uit het Oosten, Matteüs 2:1-12 
De vlucht naar Egypte, Matteüs 2:13-18 
Terug uit Egypte, Matteüs 2:19-23 

11 t/m 15 jan Jezus is zijn naam, Lucas 2:21 
Simeon en Hanna, Lucas 2:22-40 
Jezus in de tempel, Lucas 2:41-52 

18 t/m 22 jan Johannes de Doper, Lucas 3:1-18 
Doop van Jezus, Lucas 3:21-22 
De verzoeking in de woestijn, Lucas 4:1-13 

25 t/m 29 De synagoge van Nazareth, Lucas 4:14-30 
De boze man, Lucas 4:31-37 
De schoonmoeder van Simon, Lucas 4:38-39 



Zwaaimoment 
Helaas is het nog steeds niet mogelijk om als ouder een kijkje in de klas te nemen. Vandaar                  
dat het inloopmoment bij groep 1/2 wederom komt te vervallen en er weer gekozen is voor                
een ‘zwaaimoment’ zodat u toch even kunt gluren om een kleine indruk te krijgen. 
Omdat ook veel ouders van oudere kinderen het erg op prijs stelden even te mogen gluren,                
bieden wij ook hen weer deze mogelijkheid. Een kleine pleister voor alles wat op het moment                
aan contact niet mogelijk is. Zwaaien kan op woensdag 6 januari.  
Nog even de regels: Zodra om 8.30 uur alle kinderen van het grote plein naar binnen zijn,                 
mogen achtereenvolgens eerst de ouders van kinderen uit groep 7, dan groep 6, groep 8               
groep 4 en tot slot groep 5 over het glazenwassers paadje, wat begint bij de tafeltennistafel,                
naar het lokaal van hun kind lopen. Dit paadje is éénrichtingsverkeer. Houdt u wel de               
onderlinge 1,5 m afstand in de gaten? Loopt u na een kort zwaaimoment het pad helemaal                
uit. U kunt het schoolterrein verlaten via de uitgang van het plein bij de dagopvang aan de                 
Warendorp. Wilt u het hek achter u sluiten? 
Ouders van kinderen uit groep 3 mogen zodra alle kinderen om 8.30 uur van het grote plein                 
zijn in het rondje rond de boom kijken. Houd s.v.p. ook hier de 1,5 m afstand in de gaten.                   
Aandachtspunt daarbij is de ingang van het rondje. 
Tijdens het zwaaimoment staat meester Rob buiten om één en ander te coördineren. 
 

Vervanging bij ziekte van leerkrachten 
De afgelopen weken hebben we regelmatig te maken gehad met zieke collega’s of collega’s              
die vanwege corona gerelateerde klachten niet aan het werk konden. Tot nu toe is het op                
een enkele keer na gelukt om vervanging te regelen. Dat is vooral te danken aan het feit dat                  
op De Schakel op maandag (om de andere week), dinsdag, donderdag en vrijdag collega’s              
aangesteld zijn die bij toerbeurt een collega vervangen, zodat die collega tijd beschikbaar             
heeft voor zaken die de werkdruk verminderen. Dit is de zogeheten werkdrukregeling (voor             
meer informatie zie ‘t Schakelaartje van september 2020). Wanneer er geen invaller via             
Ippon beschikbaar is, of wanneer het in de gegeven situatie beter is, wordt op maandag,               
dinsdag, donderdag en vrijdag de collega die aangesteld is in de werkdrukverlichting voor             
vervanging ingezet.  
Fijn dat hierdoor (meestal) vervanging mogelijk is in de groep waar de juf ziek is. Er kleeft                 
echter ook een nadeel aan: de betreffende juf heeft geen werkdrukverlichting. Tijdens zo’n             
dag werkdrukverlichting voeren de leerkrachten kindgesprekken, bereiden lessen voor,         
maken groepsanalyses en groepsplannen, verzorgen de administratie etc. Gevolg kan zijn           
dat zaken minder goed uitgevoerd kunnen worden en dat bijvoorbeeld kindgesprekken           
uitgesteld moeten worden. Daarnaast zult u begrijpen dat er extra werkdruk ontstaat voor de              
leerkrachten. Het lijkt ons goed u hiervan bewust te maken en vragen uw begrip voor deze                
situatie.  

Corona en de gevolgen voor school 
Mondkapjes zijn op de basisschool niet verplicht. Wanneer leerlingen thuis moeten blijven            
omdat ze in quarantaine moeten, dan zorgt de leraar dat er lesstof beschikbaar is. Hoe dat                
geregeld is hebben wij u laten weten in ‘t Schakelaartje van oktober. 
Hieronder leest u (nogmaals) de belangrijkste regels die te maken hebben met kinderen,             
corona en school: 
• Geen ouders en andere volwassenen op het schoolplein en in de school. Fysieke  
            afspraken zijn er alleen bij grote uitzondering en met toestemming die vooraf  
            gegeven wordt. De enige uitzondering zijn nieuwe ouders. 
• Bij klachten blijft u thuis. Wanneer iemand in het gezin koorts heeft, blijft het hele  
            gezin thuis! 
• Anderhalve meter afstand houden tussen volwassenen onderling blijft belangrijk. 
• Alle kinderen en collega’s wassen bij binnenkomst in de school hun handen met  
            water en zeep (ook na een pauze of een gymles). We geven elkaar geen hand. 
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• Trakteren gebeurt alleen in de eigen klas en alleen met vanuit de fabriek  
             voorverpakte traktaties. 
• Communicatie met ouders gaat digitaal (mail, Parro of Google Meet) en/of via  
            telefoon. 

Ter info: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen 
 
Contact 
We kunnen het niet genoeg benadrukken: persoonlijk contact is nu niet mogelijk, maar dat              
betekent niet dat u ons niet kunt bereiken. Heeft u vragen, maakt u zich zorgen of wilt u iets                   
over uw kind met ons delen: bel, mail of app ons in Parro. Een afspraak maken om te                  
beeldbellen behoort ook tot de mogelijkheden. Schroom niet, het gaat om uw kind en daar               
willen we toch allemaal het beste voor? Wat Parro betreft: houd u er rekening mee dat een                 
leerkracht het recht heeft om op niet werkdagen Parro op ‘uit’ te zetten.  
Ziekmeldingen behoren altijd telefonisch te gebeuren.  
 
 
Kinderpostzegels 
Het is alweer een tijdje geleden, maar u heeft nog het bedrag van de Kinderpostzegelactie               
van ons tegoed! 
En daar is het dan.... 
Groep 7 heeft dit jaar een fantastisch bedrag van €6412,40 opgehaald. Wat een kanjers!  
U heeft inmiddels uw bestelling binnen. Nogmaals hartelijk dank! 
 

 
 
 
 
 
 
Schakel-afspraken. 
Met elkaar hebben wij een paar jaar geleden samen met de kinderen de Schakel-afspraken              
opgesteld. Deze afspraken worden ieder jaar in de eerste schoolweek weer met de kinderen              
besproken. Het is de bedoeling dat zij hun best doen zich aan deze afspraken te houden.                
Om de afspraken levend te houden, stellen wij elke maand één afspraak centraal.  
Deze maand:  
 
“We zitten niet ongevraagd aan andermans spullen”. 
 
“We zitten niet aan elkaar”. 
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Voor de groepen 1 en 2 is de regel in voor de kinderen begrijpelijker taal omgezet. Voor hen                  
geldt: 
 
    Eerst even vragen als je wat gaat lenen, dan kan je het pas meenemen. 
 
Wilt u alle afspraken nog eens nalezen? U vindt ze in de Schoolgids. Bovendien hangen ze                
in de gang en de hallen én in alle klassen. 
 
 
 
Op het plein na schooltijd 
Na schooltijd wordt er door veel kinderen nog 
lekker op het schoolplein gespeeld. Daar zijn 
we blij mee. Minder fijn vinden we het als 
kinderen denken dat ook de school nog open 
is. 
Regelmatig belt een kind aan voor een plas 
of vergeten spullen. Dat is niet de bedoeling. 
Als er echt nood aan de man is, bieden we 
uiteraard een helpende hand. We geven 
kinderen graag de mogelijkheid om na 
schooltijd op het plein te spelen, ook in het 
weekend, maar de school is dicht. Er is geen toezicht vanuit school op de spelende kinderen. 
Ruzietjes en incidenten die na schooltijd op het schoolplein plaatsvinden, vallen dan ook niet 
onder verantwoording van school. Binnen onze stelling: ‘Wat op school gebeurt lossen we op 
school op, wat thuis gebeurt thuis.” vallen dergelijke zaken onder het kopje ‘thuis’. Daarmee 
willen we niet weglopen voor zaken die spelen. Helaas komt het voor dat het nodig is dat een 
leerkracht iets met de groep of een groepje bespreekt, maar dat moet een uitzondering zijn. 
Laten we zeker bij pestgedrag als ouders en school samen sterk zijn. 
 
 
Sinterklaas 

 
‘Hij komt, hij komt’’  Tenminste, het is zo’n rare tijd. 
Toch hebben we goede moed dat hij ook dit jaar onze deur niet voorbij 
zal gaan. 
 
We attenderen u graag nog even op de mail van 23 november, waarin 
wat praktische zaken over suprises en intocht zijn beschreven. 
We maken er met elkaar een gezellige dag van! 
 

 
Kerstfeest 2020 
Afgelopen zondag was het Eerste Advent. Ook in de groepen          
brandt het eerste kaarsje weer, als teken van hoop en verwachting.           
We bereiden ons voor op een kerstfeest met de kinderen in de            
eigen groep op woensdag 16 december van 18.30 tot 19.30 uur.  
We verwachten de kinderen om 18.20 uur op de inmiddels normale           
verzamelplekken op het schoolplein, waar ze door de leerkracht         
worden opgewacht. 
Om u in gelegenheid te stellen uw kind corona proof op te halen,             
gebruiken we meerdere uitgangen. 
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De groepen 1/2 komen met hun leerkrachten via de kleuteringang naar buiten. De groepen 3,               
4 en 5 komen via de hoofdingang en lopen met hun leerkrachten naar het hek van het grote                  
plein. De groepen 6,7 en 8 komen via de ingang van het kinderdagverblijf naar buiten met                
hun leerkrachten en verlaten het plein door het hek daar. 
Kinderen wachten bij de leerkracht tot zij worden opgehaald. Heeft u meerdere kinderen,             
haalt u dan eerst uw jongste kind op. Alle kinderen nemen hun windlichtje brandend (met               
lampje op batterijen) mee naar buiten. Dat is niet alleen sfeervol, maar geeft extra licht zodat                
het zoeken wat makkelijker gaat. 
 
 
Goede doelen 

Naast de opgestarte projecten in groep 5, 3 en 7 om geld te verdienen              
voor onze sponsorkinderen, willen we in de adventsweken wat extra’s          
voor onze naaste doen. 
In alle groepen van De Schakel komt een krat te staan waarin we             
levensmiddelen voor een kerstontbijt sparen. De gespaarde       
voedingsmiddelen gaan naar de voedselbank in Veenendaal. Om        
welke levensmiddelen het precies gaat, krijgt u binnenkort van ons te           
horen. Medewerkers van de voedselbank zullen er verder voor zorgen          

dat de kerstontbijtjes goed terecht komen. 
Alvast bedankt voor uw bijdrage. 
 
 
Vrijwillige bijdrage 
Fijn dat velen de vrijwillige bijdrage al aan ons over hebben gemaakt. Nog niet gedaan? geen                
probleem het kan nog steeds. Vanuit de vrijwillige bijdrage worden extraatjes betaald,waar            
vanuit de bekostiging van het ministerie geen geld voor is. U moet hierbij denken aan de                
viering van het Sinterklaas, christelijke feesten, excursies, kinderboeken voor in de           
klassenbibliotheek etcetera. Het schoolreisje is niet inbegrepen. 
 
 
Gevonden voorwerpen. 
Iets verloren? Gevonden waardevolle voorwerpen worden altijd op het bureau van meester 
Rob gelegd. De mand met “zwervende kleding” staat rechts achter het podium. Laat uw kind 
een kijkje nemen. 
 
Aanmelding nieuwe leerlingen 
In januari beginnen wij weer met onze plannen voor het schooljaar 2021-2022. Heeft u een 
zoon of dochter die voor augustus 2022 de leeftijd van 4 jaar bereikt? Meld u hem / haar dan 
aan. Inschrijfformulieren kunt u aanvragen bij meester Rob via de.schakel@cpov.nl  
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De kerstvakantie begint voor alle groepen op vrijdag 17 december om 12.15 uur.  
 
 

Wij wensen u goede feestdagen. 
Tot in 2021 

 
 
 

De 1e schooldag is op maandag 4 januari. We starten zoals gewoonlijk om 08.30 uur.  
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