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Agenda:
April
31 maart Rapport mee

1 Paasviering
2 Goede Vrijdag (vrij)
5 Tweede Paasdag (vrij)

6-19 gesprekken op verzoek over voortgang en ontwikkeling groep 1 t/m 7
7 Zwaaimoment

20 Praktisch verkeersexamen groep 7
23 Alternatieve Koningsspelen

26 april
t/m

7 mei
Meivakantie

30 Juf Katja jarig

Bijbelse Geschiedenis
De maand april begint op Witte donderdag, gevolgd door Goede Vrijdag
en Pasen.

Van donker naar licht,
Van zwart naar heel veel kleuren.
Met Pasen kun je verder gaan,
Want Jezus is opgestaan,
De dood voorbij.
Het leven krijgt weer kleur voor jou en mij.

Na Pasen gaan we verder met verhalen uit de bijbelboeken Ezra en Nehemia uit het Oude
Testament.
Verhalen waaruit telkens weer de trouw van God aan zijn volk blijkt. Dwars door tegenslag en
teleurstelling, toont God zijn goedheid en trouw aan de mensen.
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29 maart t/m
2 april

Jezus wordt gekruisigd, Lucas 23
Het graf is leeg, Lucas 24:1-12
De Emmaüsgangers, Lucas 24:13-35

6 t/m 9 april
Het besluit van koning Cyrus, Ezra 1:1-11
Offers en fundamenten, Ezra 3:1-13
Tegenstanders, Ezra 4:1-24

12 t/m 16 april
Mag dit wel?, Ezra 5:1 - 6:12
De tempel is klaar, Ezra 6:13-22
Nehemia gaat naar Jeruzalem, Nehemia 1:1 - 2:10

21 t/m 23
God zal ons helpen, Nehemia 2:11-20
Bouwen en opletten, Nehemia 3-4
Ezra heeft een bijzonder boek, Nehemia 8:1-12

Paasviering
In het vorige Schakelaartje hebben we vermeld dat we op donderdag 1 april het Paasfeest zullen
vieren.
Dit kleurrijke feest zal in de eigen groepen gevierd worden.
Het thema van dit jaar is: 'Pasen met smarties'. De acht kleuren van de smarties staan elk in
verband met een onderdeel van het Paasverhaal. Elke groep heeft daarom een onderdeel van het
Paasverhaal gekregen met de bijbehorende kleur:

Groen staat voor het hof van Gethsemane waar Jezus ging bidden en de discipelen in
slaap vielen (Groep 1/2A)

Roze staat voor de kus van Judas, waarmee Jezus verraden werd (Groep 1/2B)
Paars staat voor de mantel die de soldaten op Hem legden (Groep 3
Bruin staat voor het kruis dat Jezus moest dragen (Groep 8)
Rood staat voor het bloed dat vloeide (Groep 7)
Blauw staat voor de tranen van de vrienden toen Jezus stierf (Groep 6)
Oranje staat voor de steen die weggerold was (Groep 5)
Geel staat voor vreugde – Hij leeft vandaag! (Groep 4)

Zoals u op de foto kunt zien is het podium dan ook kleurrijk ingericht met het groepswerk en
overige bijbehorende knutselwerkjes van de kinderen.
Na de Paasviering krijgen alle kinderen een kleurrijke en bijpassende Paasattentie mee naar huis.
We wensen u een fijn Pasen toe!
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Instroom
Op 10 april is het feest bij Sam Molshagen. Hij viert dan zijn vierde verjaardag. We wensen je een
fijne verjaardag en daarna heel veel plezier en leerpret bij ons in groep 1/2 a.

Personeel
Goed nieuws voor onze interieurverzorgster Ineke Voerman. Met twee uurtjes per dag mag zij
langzaam haar werkzaamheden weer oppakken.

Corona
We zijn dankbaar dat Corona lange tijd onze school redelijk ongemoeid liet. Afgelopen week
werden we opgeschrikt door een positieve test bij één van de kinderen uit groep 7. De groep
moest meteen in quarantaine. Kinderen die getest werden en negatief bevonden, mochten na een
paar dagen alweer naar school. De overige kinderen sluiten na het weekend van 27/28 maart
weer aan. Gelukkig waren er verder nog geen positief geteste kinderen in deze groep.
Fijn dat groot en klein op De Schakel zich zo goed mogelijk aan de Corona-regels houdt!

Van één van de ouders ontvingen we een tip die misschien wel handig is voor ouders die hier nog
niet van op de hoogte zijn. We geven de tip graag door: je kunt DigiD voor je kind aanvragen zelfs
als ze zo klein zijn. Voordeel hiervan is dat je snel online een afspraak kan maken met de GGD en
sneller online je testuitslag kan inzien. Telefonisch duurt het max 48 uur maar meestal 24 uur en
online was de uitslag al binnen met 14 uur. Tevens staat er zwart op wit dat de persoon op het
moment van testen negatief of positief is.
Altijd handig misschien!

Gesprekken
Eerder deze maand hebben we alle ouders/verzorgers online gesproken. Nu het rapport wordt
meegegeven bieden we opnieuw de mogelijkheid tot een (online) gesprek. Wilt u van deze
gelegenheid gebruik maken om de leerkracht van uw kind nogmaals te spreken. Stuurt u dan met
behulp van Parro een berichtje aan de leerkrachten van uw kind met als onderwerp: “afspraak
gesprek”. Schrijf in het berichtje zo concreet mogelijk waar u het over wilt hebben. De leerkracht
maakt vervolgens een afspraak met u voor een online gesprek in de periode van 6 tot 16 april
2021.  Mocht de leerkracht u graag nog verder willen spreken, dan neemt zij ook contact met u op.

Verkeersexamen groep 7
Op maandag 29 maart maken de kinderen hun theoretisch verkeersexamen. Dit
gebeurt digitaal. Ze hebben er hard voor geleerd en proefexamens gemaakt. Wij
hebben er dan ook alle vertrouwen in en wensen de kinderen veel succes!
Veilig Verkeer Nederland verwacht dat deze toppers 20 april op de weg kunnen
laten zien dat zij weten hoe zij zich moeten gedragen in het verkeer. Alle kinderen
die slagen voor beide onderdelen ontvangen een welverdiend verkeersdiploma.

Koningsspelen
Geen massaal sportevenement op het sportpark, maar kleinschalig op school een
sportieve dag.
Hoe de invulling precies zal zijn, is nog niet bekend, maar dat het sportief en leuk
wordt, daar twijfelen we niet aan.
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Kamp groep 8
Helaas hebben wij de kinderen van groep 8 en hun ouders moeten vertellen dat het kamp niet door
kan gaan. Het stond gepland voor 7, 8 en 9 april. Onder de huidige omstandigheden is het jammer
genoeg niet mogelijk om een kamp te organiseren op de gebruikelijke manier in Lunteren. Een
grote teleurstelling, zowel voor de kinderen als voor ons. Wij laten ons echter niet uit het veld
slaan. Van vorig jaar weten we dat het ‘alternatieve kamp’ ook erg leuk is. Nu nog even geduld en
dan over een aantal weken fantastische alternatieve kampdagen.
“Geefnix”

Schakelafspraken.
Samen met de kinderen hebben wij de Schakelafspraken opgesteld. Om de afspraken levend te
houden, stellen wij elke maand één of twee afspraken centraal. Deze maand is dat de afspraak:

➢ Samen delen, samen spelen.

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. Dit is ook de afspraak die geldt voor de groepen 1 en 2.
Ook thuis vast een actueel onderwerp.

Tevredenheidspeiling
Een keer in in de twee jaar wordt in april onder alle CPOV scholen een tevredenheidspeiling
gehouden onder ouder(s) / verzorger(s) én onder kinderen van groep 5 t/m 8. Binnenkort kunt u de
digitaal in te vullen peiling verwachten. Mogen we op uw medewerking rekenen? Het resultaat is
het beste wanneer de peiling in elk gezin ingevuld wordt. De kinderen worden onder schooltijd in
de gelegenheid gesteld de vragen te beantwoorden. Wanneer de antwoorden binnen zijn, wordt
een rapport opgesteld van De Schakel én van alle CPOV scholen gezamenlijk. Op deze manier
hopen wij te weten te komen waar u tevreden over bent en waarvan u vindt dat het beter kan. Aan
de hand hiervan zullen wij een plan opstellen om de verbeterpunten uit te voeren. Uiteraard wordt
u op de hoogte gesteld van de uitslag van de peiling en het verbeterplan.

Plein
Het is binnenkort weer zomertijd; ‘s avonds blijft het weer langer licht. Het plein is daardoor ook
weer langer open. Een ploeg “pleinouders” zorgt er voor dat het hek ’s avonds zo mogelijk voor het
invallen van de schemer afgesloten wordt. Dankzij deze ouders kunnen buurtkinderen dus
genieten van de speelmogelijkheden op ons plein. Pleinouders, fijn dat jullie dit willen doen!
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In deze bijzondere tijd is het plein gewoon open om te spelen, maar laten we ook hier ons houden
aan de ‘social distance’. Dus geen grote groepen op het plein en probeer je aan de 1,5m afstand te
houden.
Op vrijdag 2 april staan er onderhoudswerkzaamheden op het plein in de planning. Het plein zal
dan de gehele dag gesloten zijn.

Opknapbeurt buitenkant De Schakel
Wij zijn heel blij te kunnen melden dat de buitenkant van ons gebouw in april/ mei/ juni een
opknapbeurt krijgt. Ook worden er een paar zaken binnen aangepakt. Dit staat er te gebeuren:

● Alle ingangen worden gereinigd, de luifels worden opgeknapt en geverfd
● Alle boeiboorden worden geverfd
● Alle muren worden gereinigd
● De daken worden gereinigd, een klein deel wordt vernieuwd
● Alle kozijnen worden gereinigd en waar nodig hersteld, inclusief de patio’s
● Waar nodig worden tegels op het plein recht gelegd.
● Zowel binnen als buiten wordt LED-verlichting gemonteerd
● Alle ingangen worden voorzien van nieuwe schoonloopmatten.
● Wanneer de financiën het toelaten, worden de zonneschermen vervangen door screens.

Na deze opknapbeurt zal onze school weer een frisse en moderne uitstraling hebben!

Nieuwbouw woningen tegenover De Schakel.
Binnenkort wordt begonnen met de sloop van het schoolgebouw dat tegenover onze school staat.
Het komende jaar worden daar 17 koopwoningen gebouwd. Wij hebben contact gezocht met de
gemeente en het uitvoerende bouwbedrijf, Kelderman Bouw, om zaken af te stemmen. Wij willen
uiteraard de veiligheid van de kinderen op hun route naar school kunnen waarborgen. Tijdens een
goed gesprek met de uitvoerder hebben we afspraken gemaakt. De belangrijkste daarvan is dat
we afgesproken hebben regelmatig met elkaar te communiceren en afspraken te maken. Enkele
zaken die spelen waar al afspraken over zijn gemaakt:

● In de week van 26 april worden er hekken met vangnetten om de te slopen school
geplaatst. Waarschijnlijk wordt daarbij het fietspad afgesloten en alleen toegankelijk voor
voetgangers. Er zal een directe doorgang gemaakt worden vanaf ons grote plein naar de
voordeur van de gymzaal Kinderen die naar school komen uit de richting van de
Warendorp en Bomas kunnen van deze doorgang gebruik maken. Aan de kant van de
Langelaar / Vollewens zullen maatregelen getroffen worden, zodat kinderen veilig het plein
kunnen bereiken.

● In de regel zal er geen vrachtverkeer in de buurt van school zijn tussen 8.00 uur en 9.00
uur. Incidenteel valt dit niet uit te sluiten.

● Werknemers van de bouw parkeren niet op de parkeerplaats voor de school aan zijde
Langelaar.

● Geluidsoverlast zal zo veel mogelijk beperkt worden. Onvermijdelijke overlast wordt van te
voren aan school gemeld.

● Tot augustus wordt er gewerkt aan het bouwrijp maken van het terrein. De bouw van de
huizen vangt aan na de bouwvakvakantie. De prognose is dat de bouwwerkzaamheden
voor de zomervakantie 2022 afgerond zijn.

We rekenen op een goede samenwerking met de bouwmaatschappij. mochten er vanuit uw kant
klachten zijn over de veiligheid, meld het dan aan Rob Meinster. Hij neemt vervolgens contact op
met de uitvoerder. We zijn blij met goede contacten met Kelderman Bouw. De uitvoerder heeft ons
nu al uitgenodigd om ook eens met een paar groepen te komen kijken bij de bouw. Heel leuk en
leerzaam, gaan we zeker doen!
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