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Naschoolse activiteiten Spel&

Agenda
17 jan
26 jan
28 jan
4 feb

Vanaf volgende week starten de naschoolse
activiteiten vanuit Spel& voor Maasdriel weer.
Zij beginnen in Ammerzoden vanaf volgende week
woensdag (19 januari) en dat drie weken lang.
De naschoolse activiteit is bedoeld voor de groepen
3 t/m 5. Voor meer informatie verwijs ik u naar de
2de pagina van dit Schakeltje.

Start Cito toetsweek
MR-vergadering
Maandsluiting groep 7
Studiedag (leerlingen vrij)

Corona-maatregelen

Typecursus De Typetuin start weer in maart

Afgelopen week zijn de deuren van basisschool De
Schakel weer geopend. Hoewel we erg blij zijn weer
fysiek onderwijs te mogen verzorgen, blijven er
zorgen over de continuïteit van ons onderwijs.
Afgelopen week waren naast diverse leerlingen ook
enkele leerkrachten vanwege ziekte, quarantaine of
een positieve coronatest afwezig. Met intern
schuiven en de extra inzet van onze collega’s
hebben we gelukkig geen klassen naar huis hoeven
sturen. Toch is het in deze bijzondere tijd door de
zeer beperkte aanwezigheid van invalkrachten lastig
om alle klassen te bemannen. Het blijft dus mogelijk
dat we klassen naar huis moeten sturen. Dit zal
altijd een dag van tevoren worden medegedeeld.

Ondanks de gekke tijden en
Corona perikelen blijven wij
positief en kijken uit naar de
start van onze voorjaarsronde
in maart 2022. We hebben besloten om onze
vroegboekkorting te verlengen tot 1 februari!

Het blijft voor iedereen dus belangrijk om zich aan
de volgende maatregelen te houden:
• Leerlingen met coronaklachten moeten
thuisblijven en zich (laten) testen.
Zie hiervoor de beslisboom op onze Facebookpagina, binnen SchouderCom of op onze
website.
• Leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de
basisschool dragen mondkapjes in de gang.
• Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 geldt:
twee keer per week thuis een preventieve
zelftest doen. Als de test positief is, gaat de
leerling en de rest van het gezin in quarantaine
en laten zich testen in de GGD-teststraat. Als
de test negatief is, kan de leerling naar school.
• (Dit dringende test-advies geldt voor iedereen,
dus ook voor gevaccineerden)
• Daarnaast gelden in de scholen nog steeds de
basismaatregelen: alle volwassenen houden
onderling 1,5 meter afstand, ouders blijven
buiten de school en er wordt goed
geventileerd door tijdens de pauze-momenten
de ramen in de klassen open te zetten.

Startdatum: donderdag 10 maart 2022
Lestijd: 14:45 tot 15:45 uur
Leslocatie: Basisschool De Schakel
1. Meld jouw zoon/dochter aan via
https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan
op “aanmelden”.
2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in
de buurt” de postcode van de leslocatie in.
3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts
naast het kaartje.
4. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan
van de cursuslocatie van jouw keuze.
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”.
6. Rond de inschrijving verder af.
Bij inschrijving bieden wij de volgende zekerheden:
1. De inschrijving kun je kosteloos annuleren tot 21
februari 2022.
2. Wij hebben een protocol opgesteld hoe wij
omgaan met betrekking tot de bestrijding van
Corona. Denk aan schoonmaken lesmateriaal, 1,5
meter afstand, dragen van een mondkapje, etc.
Meer informatie? Ga naar www.typetuin.nl of mail
je vraag naar support@typetuin.nl
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