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Agenda
23 nov
26 nov
3 dec
9 dec

Pyjama zingen (onderbouw)
Pietentocht groep 1 t/m 4
Maandsluiting groep 3a en 3b
Sinterklaas op De Schakel
GGD Spreekuur (verpleegkundige)
MR vergadering

Corona-maatregelen binnen De Schakel
Momenteel nemen de positieve coronabesmettingen binnen Ammerzoden in rap tempo
toe. Ook op De Schakel komt het steeds vaker voor
dat kinderen preventief thuis moeten blijven
vanwege een corona-besmetting. Om enige onrust
weg te nemen, gaat het vooralsnog niet over
besmettingen binnen de school of klas. Veel
kinderen zijn preventief thuis gebleven vanwege
positieve uitslag binnen het gezin. Deze kinderen
hadden zelf op school geen klachten, maar bleven
in preventieve quarantaine.
Blijf dus alert op corona-gerelateerde klachten bij
kinderen en laat ze bij een combinatie met koorts
thuis en laat ze eventueel testen.

Op dinsdagavond 23
november mogen de kinderen
van de groepen 1 t/m 4 weer
aanschuiven voor het ‘pyjama
zingen’. De kinderen zetten
hun schoen klaar op de school
en zingen wat mooie liedjes voor
de Sint en de Pieten. Nu maar
hopen dat ze het hebben gehoord en iets zullen
brengen... I.v.m. de coronamaatregelen kunnen
ouders niet mee naar binnen. De kinderen van
groep 1 en 2 mogen op het kleuterplein bij de deur
van hun eigen groep gebracht worden. Groep 3 mag
via de hoofdingang naar binnen en groep 4 bij de
zijingang van het wissellokaal. De leerkrachten
zullen bij deze deuren jullie kinderen opwachten en
ze daar ook weer om 19 uur naar buiten brengen.
Het pyjama zingen begint om 18.30 uur en de
deuren zullen 5 minuten van tevoren open zijn.
Kom niet te vroeg i.v.m. de kou. We gaan er een
gezellig avondje van maken!
Op 26 november heeft groep 1 t/m 4 een leuke
pietentocht door Ammerzoden. De kinderen mogen
deze dag verkleed naar school toe komen.

Ouderbijdrage schooljaar 21/22
Vooralsnog hoeven er dus op school geen extra
maatregelen genomen te worden. Er is namelijk
geen direct besmettingsgevaar geweest. Mochten
er binnen een klas meer dan 2 leerlingen positief
worden getest op corona (die in de besmettelijke
periode ook op school waren), kan de GGD
beslissen om de hele groep in preventieve
quarantaine te laten gaan. Die beslissing ligt
uiteindelijk bij de GGD.
De huidige richtlijnen maakt het momenteel nog
mogelijk dat ouders de school in mogen komen.
Volwassenen moeten wél 1,5 meter afstand tot
elkaar bewaren, kinderen niet. Een mondkapje is
binnen de school niet verplicht, maar mag vanuit
eigen veiligheid altijd gedragen worden.
Activiteiten waarbij we grote groepen volwassen
tegelijkertijd uitnodigen, zullen we in de organisatie
gaan aanpassen. Bij bijvoorbeeld de opvoering van
de maandsluiting kunnen we geen ouders meer
uitnodiging. We zullen bij een dergelijke activiteit
zorgen voor een ‘livestream’, zodat er van afstand
kan worden meegekeken.

De kinderen zitten inmiddels alweer een aantal
maanden op school en wij zijn druk bezig met de
organisatie van verschillende leuke activiteiten. We
hopen gewoon Sinterklaas en Kerst te kunnen
vieren en in het voorjaar ook al onze andere
activiteiten zoals normaal te kunnen organiseren.
Hierbij dan ook nog een laatste herinnering voor de
ouderbijdrage. Mocht je nog niet betaald hebben,
dan kan dat nog steeds! Je kunt het overmaken op
rekeningnummer NL 49 RABO 0156621193 tnv
oudervereniging De Schakel ovv naam kind en
groep. Het bedrag is €45 voor 1 kind en €40 voor elk
volgend kind.
Oudervereniging De Schakel

Ouder en kind gym
Eerder informeerde we u over de mogelijkheid tot
‘ouder en kind gym’ speciaal voor peuters van 2 tot
4 jaar. Omdat de dag en tijd is aangepast naar
donderdag tussen 8:45 en 9:30 sturen we opnieuw
de informatie. Zie hiervoor pagina 2 van dit
Schakeltje.
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