Langelaar 24
3905WK
Veenendaal
Tel: 0318-511133
www.schakelveenendaal.nl
e-mail: de.schakel@cpov.nl

’t Schakelaartje
nr. 8 mei 2021
Agenda:
9 mei
11 mei
12 mei
13,14 mei
24 mei
25 mei
28 mei
31 mei 4 juni
23 juni

Moederdag
Eindtoets Basisonderwijs groep 8
zwaaimoment
Hemelvaartsvakantie
Tweede Pinksterdag - vrij
Schoolontwikkeling Vergadering
Meester- en juffendag
Extra vakantieweek voor de groepen 1/m 4
Studiedag, alle kinderen zijn vrij

Bijbelse Geschiedenis
Met Hemelvaart en Pinksteren worden de Bijbelverhalen
gelezen die bij deze feesten horen. Het boek Handelingen
vertelt dat Jezus veertig dagen na zijn opstanding naar de
hemel ging, en dat tien dagen later de heilige Geest werd
uitgestort over zijn leerlingen.

10-13 mei
17-20 mei

25-28 mei

Jezus gaat naar de hemel, Handelingen 1:1-11
Een nieuwe leerling, Handelingen 1:12-26
De heilige Geest komt, Handelingen 2:1-13
De eerste gemeente, Handelingen 2:41-47
De genezing van een verlamde, Handelingen 3:1-10
Petrus en Johannes worden gearresteerd, Handelingen 4:1-22
Het leven van de gemeente, Handelingen 4:32-37
De gevangenis is leeg, Handelingen 5:17-26
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Instroom
Juf Meta en juf Els mogen er weer een stoel bij zetten. Deze stoel is voor Micha Versteeg. Op 14 mei
viert hij zijn vierde verjaardag. Welkom Micha, nu mag je net als je grote zussen elke dag naar school.

Personeel
Juf Bettine van Hunnik was vanuit de invalpool CPOV bij ons op De Schakel geplaatst. Na een periode
van veel verschillende korte invaldagen, werkt zij tot aan de zomervakantie op De Grondtoon.

Goede doelen
De kinderen van groep 4 hebben eieren beschilderd en
verkocht voor het goede doel: onze adoptiekinderen Joar
en Kakoli. Zij verdienden op deze manier ruim €50,-

.

Verkeersexamen groep 7
Hoera! Alle leerlingen van groep 7 zijn een paar weken geleden
geslaagd voor hun theoretisch verkeersexamen. Op dinsdag 20 april
hebben de leerlingen ook een fietsronde door Veenendaal gereden in
het kader van het praktisch verkeersexamen. Nog diezelfde dag
kregen we de uitslag: alle leerlingen zijn geslaagd! Een mooie
prestatie. We zijn trots op jullie!
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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:
➢ We lachen met elkaar en niet om elkaar.
Voor de kinderen in groep 1 en 2 hebben we de afspraken in makkelijker vorm gegoten. Omdat de
afspraak van deze maand eenvoudig genoeg is, is hij deze maand dezelfde als voor de andere
groepen.

Opknap werkzaamheden
Al enkele weken zijn de schilders hard aan het werk. Wat een verschil en wat wordt het mooi. Tijdens
de meivakantie gaat de opknapbeurt van de school door. In de meivakantie wordt ook bijna alle
verlichting in de school vervangen door LED verlichting. Zijn we gelijk een stuk duurzamer én een stuk
energiezuiniger!
Hoe mooi zal de school zijn als na de vakantie de deuren weer open gaan?

Ouders op het plein van groep 1/2
Zoals u weet mogen we nog steeds geen ouders in school en op het plein toelaten. Fijn om te merken
dat vrijwel alle kinderen van groep 3 t/m 8 zelfstandig naar school komen. Het spreekt voor zich dat
ouders van de groepen 1 en 2 hun kinderen naar school brengen. Uiteraard willen deze ouders nog
graag even zwaaien naar het kind, voordat het naar binnen gaat. Wij merken dat het best lastig is om
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op de smalle stoep bij het hek van groep 1 en 2 de 1,5 meter afstand te bewaren. Ook merken we dat
er soms een onveilige situatie ontstaat door de fietsers die de school passeren. We hebben dit
probleem met de Medezeggenschapsraad besproken. Met instemming van de MR is het volgende
besloten: Na de meivakantie houden we op 10, 11 en 12 mei een proef: ouders mogen op het plein
komen en met inachtneming van 1,5 meter afstand, op het gedeelte bij het klimtoestel / zandbak gaan
staan om hun kind te brengen en te halen. Bij het aangaan van de school lopen de kinderen vervolgens
daar vandaan zelf naar hun rij. Bij het uitgaan van de school komen de kinderen met de juf naar buiten
en lopen dan zelf naar de persoon die hen ophaalt toe. Bij het verlaten van het plein moet wederom de
1,5 m afstand goed in acht genomen worden.
Na 12 mei laten wij u weten of de proef geslaagd is en het plein open blijft als verzamelplaats. Op deze
manier wijken wij dus beargumenteerd af van de richtlijn van het RIVM. Wij behouden ons het recht
voor om dit alles terug te draaien, mocht dit nodig blijken. Wij vertrouwen erop dat alle ouders hun
verantwoordelijkheid hierin nemen.
Spelen op het plein
In deze bijzondere tijd is het plein gewoon open om te spelen, maar laten we ons ook hier houden aan
de corona maatregelen. Dus geen grote groepen op het plein, vanaf 12 jaar 1,5m afstand houden en
geen etenswaren met elkaar delen.
In de meivakantie worden de muren en de daken van de school schoongespoten. In verband
met de veiligheid blijft het plein deze dagen op slot.

Koningsspelen
Door de vroege verschijning van dit meinummer van ‘t Schakelaartje kunnen we nog net een fotootje
meesturen van de spullen voor de Koningsspelen die klaarstaan op het podium. We maken er met
elkaar een leuke dag van. Wij hebben er zin in!

Inwoning groep 7
Via de mail hebben wij u op de hoogte gesteld dat wij per nieuwe schooljaar inwoning krijgen van twee
groepen van Het Baken (ook CPOV). Om dit mogelijk te maken moet er de komende maanden nog het
één en ander gebeuren: er wordt een nieuwe vouwwand geplaatst in onze hal, zodat wij de ruimte
achter de wand weer kunnen gebruiken als lokaal, er moeten digiborden verhangen worden, roosters
worden opgemaakt etc. etc. Zoals het er nu uitziet, zullen de twee groepen van Het Baken de lokalen
achter in de school gaan gebruiken, grenzend aan de kinderopvang. Dit zijn de huidige lokalen van de
groepen 6 en 7. Na de meivakantie maken we een draaiboek.
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Tevredenheidspeiling
Veel ouders hebben de tevredenheidspeiling ingevuld. Hartelijk dank daarvoor. Zodra de uitslag
bekend is, zullen wij u de uitslag laten weten.
Enkele ouders lieten ons weten de mail met de peiling niet te hebben ontvangen. Het is voor ons
helaas niet mogelijk de peiling nogmaals toe te sturen. Het programma waarmee de peiling is
samengesteld is gekoppeld aan ons administratiesysteem. De inlogcodes worden door het programma
automatisch gegenereerd en kunnen daardoor niet opnieuw toegestuurd worden.

Lunch Team
“Het lunch team is dringend op zoek naar versterking voor de maandag, maar ook voor andere dagen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Helma van Roekel 06-22702242.”
Op deze oproep in ‘t Schakelaartje van maart is positief gereageerd. Daar zijn we blij mee, maar zeker
voor de maandag is extra hulp erg welkom. Twijfelt u? Neem dan contact op met Helma van Roekel, zij
vertelt u graag meer dan wat u hieronder al ziet staan.
Wat doet het lunch team?
Het lunch team houdt lunchpauze met de kinderen. De lunchpauze voor de kinderen bestaat uit twee
delen: 15 minuten eten en 15 minuten (buiten) spelen. De medewerker van het lunch team eet met een
groep kinderen en houdt met 2 andere medewerkers samen toezicht tijdens het spelen van de drie
groepen. Er zijn twee van deze lunchpauzes. De eerste lunchpauze is van 11.45 tot 12.15 uur voor de
middenbouwgroepen, de tweede van 12.20 tot 12.50 uur voor de bovenbouw. De werktijd is dus van

ongeveer 11.30 tot 13.00 uur. De inzet wordt vergoed: een lekker bakje koffie én een leuke
vrijwilligersvergoeding van €10,- per lunchpauze.
Verkeerssituatie na de meivakantie
in ‘t vorige Schakelaartje hebben we aangekondigd dat de school aan de overkant gesloopt gaat
worden in verband met nieuwbouw van woningen. In de meivakantie worden hekken geplaatst om het
terrein. Daardoor zal het fietspad waarschijnlijk afgesloten worden en is er alleen doorgaan voor
voetgangers. Zo nodig treffen wij maatregelen om de veiligheid van de kinderen te garanderen. Welke
maatregelen dat moeten zijn, kunnen we pas beoordelen na de meivakantie.
Door bovenstaande situatie zal de verkeerssituatie op de Langelaar misschien lastiger worden.
Daarom doen wij hierbij een oproep: Kom bij voorkeur lopend naar school of neem de fiets. Moet u toch
gebruik maken van de auto, parkeert u dan de auto op een plek die voor parkeren bestemd is. Stop
niet midden op de straat om uw kind uit de auto te laten stappen. Het gebeurt nog te vaak dat ouders
de auto half op de stoep parkeren, waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan. Bovendien krijgen wij
helaas regelmatig klachten van buurtbewoners over fout en onveilig parkeren. Dus automobilisten,
neem uw verantwoording! Wanneer wij foutparkeerders bemerken, zullen wij de bestuurders hierop
aanspreken. Wij hopen dat andere ouders dit ook zullen doen. Met elkaar zorgen we voor een veilige
schoolomgeving!
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Bloesempracht
In de afgelopen maand stond het boompje naast de hoofdingang van school prachtig in bloei. Het
boompje was het afscheidsgeschenk van onze groep 8 uit 2008-2009. Door middel van onderstaande
foto kunnen we nog even nagenieten. Inmiddels is de bloesem verdwenen en is de bladvorming in volle
gang.
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