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Agenda:
januari
10
12
18
20
28
31

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

eerste schooldag 2022
zwaaimoment
schoolontwikkelingsvergadering
school en cultuur, groep 6
blauwe map mee naar huis
blauwe map weer naar school

Ik wens je
genoeg stilte
om op te kijken
naar de sterren.
Genoeg eenvoud
om ontzag te tonen
voor het kleine.
Genoeg vertrouwen
om het goede
zijn weg te laten vinden.
Genoeg verwondering
om het ondenkbare
te zien gebeuren.
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Bijbelse Geschiedenis:
In de eerste weken van het nieuwe jaar lezen we uit het evangelie van Marcus. Het is het
oudste van de vier evangeliën. Marcus vertelt over Johannes de Doper, die mensen doopt in
de woestijn en vertelt dat er na hem iemand komt die groter zal zijn dan hij. In de
hoofdstukken daarna horen we hoe Jezus langs het meer van Galilea trekt en vandaar
verder gaat door het land. Steeds meer mensen horen over hem en sluiten zich bij hem aan.
Allemaal krijgen ze van dichtbij te zien wat het betekent dat God naar mensen omziet.
Het thema van deze periode is ‘vijfduizend volgers’. In onze tijd zijn veel mensen te volgen
op sociale media. Sommigen hebben duizenden of zelfs miljoenen volgers. In Jezus’ tijd
bestonden deze sociale media nog niet. Toch waren er in korte tijd heel veel mensen die zich
bij hem aansloten. Zij ontdekten wat het betekent als je Jezus volgt. Het gaat Jezus niet om
het aantal ‘likes’, hij is niet op zoek naar volgers om te laten zien hoe geweldig hij is. Jezus
wil dat mensen hem volgen zodat ze meegaan op de weg naar het geluk. Dat liet hij
bijvoorbeeld zien op de dag dat hij vijfduizend mensen te eten gaf met vijf broden en twee
vissen. Jezus volgen betekent dat je ontdekt hoe God voor mensen zorgt. Deze vijfduizend
volgers waren eigenlijk nog maar het begin.
10 t/m 14 jan
17 t/m 21 jan
24 t/m 28 jan
31 jan t/m 4
febr

Jezus wordt gedoopt, Marcus 1:1-13
Jezus neemt mensen mee, Marcus 1:14-20
In de synagoge, Marcus 1:21-28
De schoonmoeder van Petrus wordt beter, Marcus 1:29-39
De melaatse man, Marcus 1:40-45
De verlamde, Marcus 2:1-12
Mensen begrijpen Jezus niet, Marcus 2:13-22
Aren plukken op sabbat, Marcus 2:23-28
Een genezing op sabbat, Marcus 3:1-6
Iedereen komt naar Jezus, Marcus 3:7-12
Twaalf apostelen, Marcus 3:13-19
Waar haalt Jezus het vandaan?, Marcus 3:20-30

Coronatijd
Wat loopt alles weer anders dan gedacht en gepland. De onzekerheid over wat wel en niet
mogelijk is, beheerst nog steeds ons denken. We hopen op 10 januari de kinderen weer
‘normaal’ op school te kunnen ontvangen. Mocht op 3 januari blijken dat de scholen langer
dicht blijven, dan wordt maandag 10 januari een regeldag ten behoeve van het
afstandsonderwijs (o.a. ophalen van boeken en schriften) en starten we dinsdag 11 januari
met het online lesgeven.
Corona en de gevolgen voor school
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.
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•

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.

•

Volwassenen en leerlingen van de groepen 6 t/m 8 dragen buiten het lokaal in school
een mondkapje.
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 kunt u ook doen via Parro, uiterlijk 8.15 uur. een telefonische ziekmelding is
ook prima. een e-mail is hiervoor niet geschikt. De mail wordt namelijk niet voor 8.30 uur
gelezen. Ook betermeldingen kunnen via Parro. .

Online lessen
De afgelopen weken hebben veel kinderen, die thuis in quarantaine zaten met behulp van
Meet de lessen online kunnen volgen. Fijn dat het op deze manier mogelijk is voor kinderen
die niet ziek zijn om de lessen te volgen en zo min mogelijk achterstand op te lopen.
Kinderen die ziek zijn hoeven geen online lessen te volgen: ziek is ziek. Als het ziek zijn
langer duurt, neem dan contact op met de leerkracht om mogelijk huiswerk te bespreken.

Welkom
22 december werd Mason Doornkamp vier jaar.
28 januari hoopt Jasmijn Wiegersma haar vierde
verjaardag te kunnen vieren. We heten hen beide
welkom op De Schakel en wensen hen veel leeren speelplezier toe.

Personeel
Juf Erika vertrekt naar collega-school De Grondtoon om daar les te gaan geven aan een
kleutergroep. Jammer voor ons, fijn voor hen dat zij zo’n toegewijde collega
aan hun team mogen toevoegen.
De schrik sloeg ons wel even om het hart: “Hoe krijgen wij deze vacatures in
deze tijd van krapte op zo’n korte termijn ingevuld?” We zijn dan ook
ontzettend blij dat we u kunnen vertellen dat Magda al Salahi ons team komt
versterken en op maandag en dinsdag de lessen in groep 4 zal verzorgen.
Magda is geen onbekende voor de school. Zij is de moeder van Daoud en
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Jousef, was MR-lid en heeft enkele jaren geleden als vervangster in groep 4 gewerkt. Juf
Magda is een ervaren leerkracht.
Wat betreft de leerlingbegeleiding, die Juf Erika samen met juf Margreet verzorgt, zijn we in
gesprek. Hopelijk kunnen we ook daar snel een positief bericht over uitdoen.

Zwaaimoment
Helaas is het nog steeds niet mogelijk om als ouder een kijkje in de klas te nemen. Vandaar
dat 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 12 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 8, dan groep 7, groep 4
groep 5 en tot slot groep 6 over het glazenwassers paadje, wat begint bij de nieuwe
picknicktafel, 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 lokalen van
Het Baken.. 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.

Kinderboeken
Met de ingeleverde kassabonnen van de Bruna zijn deze twee
klassiekers gekocht voor de kleuters.
De juffen van de groepen 4 t/m 8 hebben voor hun groepen
ook nieuwe kinderboeken mogen aanschaffen. Want Lezen is
Top!

Kinderpostzegels

Wauw, het mooie bedrag van …. €4856,24 is
verdiend door onze jongens en meiden van
groep 7. Kanjers.
Nogmaals dank voor uw bijdrage.

Sinterklaas
Wat een spannende en gezellige tijd was het weer. Groot en klein, oud en jong heeft er live
of online weer van kunnen genieten. Tot volgend jaar Sint en Pieten!

4

Kerstfeest 2021
Eerder dan verwacht vierden we al het kerstfeest. En al was het buiten niet
donker; de lichtjes binnen brandden o zo mooi en Het Licht van hoop, wil
zeker in deze onzekere, donkere tijd licht geven. We mogen terugkijken op
sfeervolle, fijne vieringen!

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.

Plein
In de week dat school gesloten was, is het grote plein iets aangepast. In de afgelopen jaren
bleek dat kinderen nauwelijks gebruik maken van het voetbalveldje. Ze vinden het te klein.
De kinderen voetballen liever op het andere deel van het plein, waar de basketbalpaal
staat. Daarom zijn nu de doeltjes opnieuw geverfd en verplaatst naar de andere kant van
het plein. Ook is het hekwerk van de fietsenstalling een stukje verplaatst, zodat er een
groter voetbalveld ontstaat. De basketbalpaal en de tafeltennistafel zijn op hun beurt
verplaatst naar het voormalig voetbalveldje. Op de plaats waar eerst de tafeltennistafel
stond, staat nu een mooie picknicktafel. We hopen dat de kinderen nu met nog meer plezier
op het plein kunnen spelen.

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
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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.

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 2022-2023. 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

Vanuit de MR
Beste ouders van de Schakel,
Na een hele korte periode in de MR moet ik mijn plaats doorgeven. Dit in verband met mijn
benoeming op de Schakel. Ik zal na de kerstvakantie een onderdeel van het team zijn en
lesgeven aan groep 4.
In de afgelopen periode heeft de MR zich beziggehouden met het vorm geven aan de
communicatie rondom Corona.Graag hadden we in november de ouders uitgenodigd voor
een avond om te horen wat jullie als ouders belangrijk vinden. Het bleek echter dat deze
periode onrustig en vol was. De planning is dat deze avond alsnog georganiseerd wordt in
het voorjaar. Hopelijk lukt het om jullie fysiek te ontvangen.
Mijn stokje wordt overgenomen door Bertine Heikamp en zij zal met Frank Mentink verder de
oudergeleding vertegenwoordigen. Zorgen, vragen, of tevredenheid graag met school delen
en de MR meenemen in de mail mr@schakelveenendaal.nl
Ik vond het leuk om een brug tussen de ouders en school te mogen zijn. Ik zal de school nu
ondersteunen op een andere manier. En zo de kinderen en hopelijk jullie ook.
Een mooie kerstperiode gewenst.
Magda al Salahi
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Wij wensen u goede feestdagen.
Tot in 2022
De 1e schooldag is op maandag 10 januari. We starten zoals gewoonlijk om 08.30 uur.
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