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Tel: 0318-511133
e-mail: de.schakel@cpov.nl

zwaaimoment
Sinterklaasviering
Kerstviering 18.30 uur
12.15 uur Begin kerstvakantie

Kerstvakantie

eerste schooldag 2022

Verhalenstad Betlehem
Laat me eventjes verdwalen
in een stad vol sterrenlicht.
in die stad met haar verhalen
krijgt Gods liefde een gezicht.
Daar hoor je zijn eigen stem
en die stad heet Betlehem.
Stad waar zoveel stille nachten
zomaar zijn voorbijgegaan.
In de wereld bleef maar wachten
op de ster die op zou gaan.

In die stad begint het leven
van het kind dat mensen redt.
God zal ons een toekomst geven,
zo verhoort Hij ons gebed.
Laat me eventjes verdwalen
in een stad vol sterrenlicht.
in die stad met haar verhalen
krijgt Gods liefde een gezicht.
Daar hoor je zijn eigen stem
en die stad heet Betlehem.
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Bijbelse Geschiedenis:
Een stad is een verzameling straten, parken en
pleinen. Er staan huizen, gebouwen en
schuurtjes. Zo’n stad kun je aanwijzen op een
landkaart.
Maar een stad is ook een plek vol verhalen,
over mensen van vroeger en nu.
In deze adventstijd gaan we met de kinderen
op reis naar verhalenstad Betlehem. We horen
het bijzondere verhaal van Ruth, een vrouw uit
Moab. Zij komt met lege handen naar
Betlehem, maar ontdekt daar hoe God voor
mensen zorgt. Ze trouwt met Boaz en samen
krijgen ze een kind, dat later de opa van koning David wordt.
Eeuwen later gaan Jozef en Maria op reis naar Betlehem. Daar wordt Jezus geboren: een
koningskind, de Messias, de Zoon van God. Na zijn geboorte gaan de wijzen uit het Oosten
op zoek naar het kind. De Schriftgeleerden vertellen dat ze in Betlehem moeten zijn. Zo
hebben de oude profeten het al voorspeld: uit Betlehem komt iemand die voor de mensen zal
zorgen!
We hopen dat de verhalen ook deze periode weer tot leven komen in de klas. Ik wens u
alvast een mooie en gezegende kerst!

29 nov t/m 3
dec
6 t/m 10 dec

13 t/m 17 dec

20 t/m 24

Noömi gaat terug naar Betlehem, Ruth 1:14a
Ruth gaat met Noömi mee, Ruth 1:14b-22
Bij Boaz, Ruth 2:1-17
Het plan van Noömi, Ruth 2:18 - 3:6
Op de dorsvloer, Ruth 3:7-18
Een kind van Betlehem, Ruth 4
Zacharias krijgt een goed bericht, Lucas 1:5-25
Gabriël komt bij Maria, Lucas 1:26-38
Maria en Elisabet, Lucas 1:39-56
Johannes wordt geboren, Lucas 1:57-80
Jozef droomt, Matteüs 1:18-25
Jezus wordt geboren, Lucas 2:1-20

Zwaaimoment
Helaas is het weer niet meer mogelijk om als ouder een kijkje in de klas te nemen. Vandaar
dat we weer kiezen 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 stellen 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 1 december.
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
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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 aan de zijkant, waar ook de groepen van
Het Baken gebruik van maken. 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 niet aan het werk konden. Ondanks de inzet van onze mensen die
boventallig zijn aangesteld in de werkdrukvermindering en extra begeleiding van kinderen
hebben we inmiddels toch een aantal keer het bericht moeten sturen dat er geen inval
beschikbaar was (ook niet bij het onderwijs uitzendbureau IPPON), waardoor groepen thuis
moesten blijven. We doen ons uiterste best dit te voorkomen en in voorkomend geval u zo
snel mogelijk te informeren. Echter nood breekt wetten. Fijn dat we op zoveel medewerking
en begrip mochten ontvangen.
Corona en de gevolgen voor school
Op het moment dat we dit Schakelaartje naar u versturen, wordt er door de regering
gesproken over een schoolsluiting per maandag 29 november. Wij hopen dat de school open
mag blijven. Mocht dat niet zo zijn, dan stellen we u daar uiteraard uitgebreid van op de
hoogte en gaan ons best doen om het thuisonderwijs weer zo goed mogelijk te organiseren.
Wij willen echter op dit moment niet verder vooruitlopen op zaken die misschien niet plaats
gaan vinden.
Mede op verzoek van een aantal ouders mailen wij ouders nu een brief met een melding
wanneer er een besmetting in een groep bekend is. Wij benoemen hierbij wanneer het kind
voor het laatst in de klas geweest is en geven nadere algemene informatie. Bij een tweede
besmetting sturen wij ouders weer een bericht. Bij een derde melding sturen wij (na overleg
met de GGD) ouders een bericht met de melding dat de gehele groep in quarantaine moet.
uiteraard houden wij ons daarbij aan de privacyregels. Wij vermelden niet welke leerlingen
positief getest zijn (tenzij expliciet schriftelijke toestemming is gegeven door betrokkenen, óf
er sprake is van een noodgeval.Wij vermelden ook geen persoonsgegevens.
Ouders zijn niet verplicht ons te melden dat hun kind getest wordt en ook niet verplicht te
melden of een test negatief of positief is. Er zijn gelukkig veel ouders die in het belang van de
gezondheid van de gehele groep school vertrouwelijk inlichten over een besmetting met
corona.
Wanneer leerlingen thuis moeten blijven omdat ze in quarantaine moeten, dan zorgt de
leraar dat er lesstof beschikbaar is. (tenzij de leerkracht zelf ziek is) Hoe dat geregeld is,
hebben wij u laten weten in ‘t Schakelaartje van oktober en via de mail.
Hieronder leest u (nogmaals) de belangrijkste algemene 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. Mondkapjes zijn op de
basisschool niet verplicht. Wij verzoeken externen bij binnenkomst een mondkapje te
dragen.
•
Bij klachten volgen wij de stappen zoals beschreven in de beslisboom van
22 november 2021. https://www.boink.info/beslisboom
•
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.

3

•
•

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
Voor verdere informatie vanuit onze school: zie de eerder verstuurde mails of berichten via
Parro.
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.
Ook ziekmeldingen kunt u via Parro doorgeven. Telefonisch mag natuurlijk ook. Wel graag
uiterlijk 8.15 uur.

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”.
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.

Sinterklaas
‘Hij komt, hij komt’’ Tenminste, het is zo’n
rare tijd. Zelfs Piet is er somber van. Met
muziek en gezang hopen wij hem op te
vrolijken.
Toch hebben we goede moed dat hij ook
dit jaar onze deur niet voorbij zal gaan.

Theater TROEF voerde op donderdag 25 november in ons speellokaal de muzikale
voorstelling ‘Het verdwenen verlanglijstje’ op voor onze groepen 1 t/m 4. Alhoewel groep
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1/2a op dat moment in quarantaine zat, konden ook zij via een Meet meekijken. Zo konden
alle kinderen genieten van deze heerlijke vrolijke voorstelling!

Kerstfeest 2021
Aanstaande zondag is het Eerste Advent. Ook in de groepen gaat
het eerste kaarsje weer branden, als teken van hoop en
verwachting. We bereiden ons voor op een kerstfeest met de
kinderen in de eigen groep op woensdag 22 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.
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.
*Onder voorbehoud van de dan geldende Corona Maatregelen.

Goede doelen
Zoals u wellicht weet hebben we als school twee kinderen geadopteerd: Kakoli en Joar.
Om ervoor te zorgen dat wij in hun onderhoud kunnen blijven voorzien, zetten onze groepen
acties op touw om hier geld voor in te zamelen.
Zo is groep 5 inmiddels druk bezig om prachtige kerstkaarten te maken, die ze gaan
verkopen.
Ook groep 4 is druk bezig: zij zijn een kluskaart aan het maken. In de kerstvakantie nemen
ze deze kluskaart mee naar huis om klusje te doen tegen een kleine vergoeding.
We hopen zo weer veel geld op te kunnen halen......helpt u ook mee?
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School en sport
Op woensdag 29 december organiseert frisbeevereniging Veenendaal Tijgers een
schoolfrisbee toernooi voor kinderen van groep 4 tot en met groep 8. Deelname is voor alle
kinderen gratis. In de bijlage vind je meer informatie over het schoolfrisbee toernooi. Bij deze
de vraag om de informatie te delen met de kinderen, de vereniging hoopt op zoveel mogelijk
inschrijvingen.
Voor vragen, inschrijvingen of andere zaken kun je het beste contact opnemen met de
organisatie van het schoolfrisbee toernooi, dat kan via het volgende mailadres:
janmaurits@veenendaaltijgers.nl

Vrijwillige bijdrage
Fijn dat velen de vrijwillige bijdrage al aan ons over hebben gemaakt. Nog niet gedaan? geen
probleem het kan nog steeds. Zie de mail met betaalverzoek die u hierover eerder hebt
ontvangen. 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
Sinterklaas, christelijke feesten, excursies, kinderboeken voor in de klassenbibliotheek
etcetera. Het schoolreisje is niet inbegrepen.

Aanmelding nieuwe leerlingen
In januari beginnen wij weer met onze plannen voor het schooljaar 2022-2023. Heeft u een
zoon of dochter die voor augustus 2023 de leeftijd van 4 jaar bereikt? Meld u hem / haar dan
aan. Inschrijfformulieren kunt u aanvragen bij meester Rob via de.schakel@cpov.nl

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.
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De kerstvakantie begint voor alle groepen op vrijdag 24 december om 12.15 uur.

De 1e schooldag is op maandag 10 januari. We starten zoals gewoonlijk om 08.30 uur.
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Beste kinderen van groep 4 tot en met 8,
Met veel plezier nodigen we jullie uit om mee te doen met het frisbeetoernooi voor
basisscholen.
• Woensdag 29 december 2021 in de kerstvakantie
• Sporthal de Vallei (bij het zwembad)
• Toernooi voor groepen 4 en 5: 10:00 tot circa 12:30
• Toernooi voor groepen 6,7 en 8: 13:00 tot crica 16:00
• Deelname is gratis
Frisbee is een relatief onbekende sport maar wordt al jaren gespeeld door de
Veenendaaltijgers. Daarom wordt het toernooi voorafgegaan door een korte clinic waarin
jullie een frisbee leren gooien en de eenvoudige spelregels krijgen uitgelegd. Tijdens het
toernooi krijg je in het veld hulp van ervaren frisbeespelers.
Heb je zin in een sportieve dag dan kun je jezelf opgeven of een team samenstellen met je
vrienden. Jongens en meisjes spelen samen in een team. Een team bestaat uit 3 tot 6
spelers. Je kunt je opgeven via school of door je inschrijving te mailen naar
janmaurits@veenendaaltijgers.nl
Hebben je ouders zin om een een team te begeleiden? Graag! Geef het even aan op het
formulier of in je e-mail.
Wil je (met je team) vast trainen? Kom dan op maandagavond 6, 13 en/of 20 december van
18:00 tot 19:15 naar sporthal Oost.
Met sportieve groeten
Jan Maurits van Linge
Frisbeevereniging Veenendaaltijgers
janmaurits@veenendaaltijgers.nl
Meer informatie over Ultimate Frisbee:
• www.veenendaaltijgers.nl
• www.frisbeesport.nl (klik op ultimate)
• www.youtube.com zoek: jeugdjournaal frisbee:
https://www.youtube.com/watch?v=ZvnOEIvnw8g
Frisbee gooien
Hard rennen
Je tegenstander te slim af! Frisbee vangen in het eindvak en scoren voor je team
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High-fives!

Dat is Ultimate Frisbee
Een teamsport voor
stoere jongens en meiden We spelen zonder scheidsrechter Alles draait ook om fair-play

INSCHRIJFFORMULIER
FRISBEETOERNOOI
Opgeven voor het schoolfrisbeetoernooi kan door:
OF dit formulier in te leveren bij je leerkracht
OF deze informatie te mailen naar
janmaurits@veenendaaltijgers.nl uiterlijk woensdag 22 december
• In de kerstvakantie
• Dinsdag 29 december
• Sporthal de Vallei (bij het zwembad)
• Toernooi voor groepen 4 en 5: 10:00 tot circa 12:30
• Toernooi voor groepen 6,7, en 8: 13:00 tot circa 16:00
• Teams van 3 tot 6 spelers
• Deelname is gratis

Ja ik doe mee met het schoolfrisbeetoernooi
Naam:

.............................................................................

.............................................................................

Groep:
School:

.............................................................................

O, ja mijn papa of mama begeleidt graag een team
Naam ouder: ............................................................................. Tel
begeleidende ouder: .........................................................................
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Of schrijf je in als 1 team
met je klas of je vrienden
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