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8 feb.
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22 feb.
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Op maandag 22 februari 2021
hun 1ste rapport van dit
schooljaar mee naar huis.

School weer open
Start voorjaarsvakantie
Rapport 1
Oudergesprekken
Oudergesprekken

Op dinsdag 23 februari en
donderdag 25 februari vinden
de rapportgesprekken n.a.v.
het 1ste rapport plaats. De kinderen van groep 8
krijgen tijdens dit gesprek ook hun schooladvies te
horen.

Herstart basisschool De Schakel
Op maandag 8 februari zullen de deuren van
basisschool De Schakel weer open gaan. Dat is goed
nieuws voor de kinderen, maar we maken ons ook
grote zorgen om de veiligheid van iedereen op en
rond de school. Hoewel het Ministerie van
Onderwijs spreekt over een ‘aanvaardbaar risico’,
zien wij in de te nemen maatregelen een grote
verantwoordelijkheid bij ouders. Om de deuren dus
veilig te kunnen openen, hebben we elkaar hard
nodig.
Naast dit Schakeltje wordt een uitgebreide brief
gestuurd waarin alle nieuwe maatregelen per punt
worden uitgewerkt.
De belangrijkste items die in deze brief voorbij
komen zijn:
- Wanneer mag een kind wel of niet naar school?
- Terug naar een continurooster
- Gespreide begin- en eindtijden van school
- Het dragen van mondmaskers
- De organisatie tijdens schooltijd, inclusief alle
hygiëne-maatregelen
- Gymlessen
- Aanpassing traktatie-beleid
- Alle schoolspullen weer terug naar school
Het is een hele organisatie om de wettelijke en
noodzakelijke maatregelen vanuit het Ministerie
van Onderwijs praktisch uit te werken voor
basisschool De Schakel. Uiteindelijk hebben alle
maatregelen tot doel om de risico’s van alle
betrokkenen op en rond de school zo klein en
beheersbaar mogelijk te maken. We kunnen dit
alleen samen met u.
We rekenen daarom op ieders medewerking en
eigen verantwoordelijkheid.

Alle oudergesprekken zullen digitaal plaatsvinden.
Afgelopen week heeft u via SchouderCom hiervoor
de vraag gekregen om uw voorkeur (dag/tijd) op te
geven.
Naar aanleiding van uw voorkeur zal komende week
een planning worden gegenereerd. Hierin wordt zo
veel mogelijk rekening gehouden met uw voorkeur.

Oudervereniging zoekt nieuwe leden
Aan het einde van dit
schooljaar nemen 3 leden
van de Oudervereniging
afscheid. We zijn daarom
op zoek naar nieuwe,
enthousiaste leden die
graag een bijdrage willen
leveren aan de
schoolactiviteiten van hun kind.
We zijn betrokken bij activiteiten zoals het
Schakelspektakel, Sinterklaas, Kerst, Carnaval en
Bag2School. We vergaderen ongeveer 1x in de
maand.
Heb jij interesse? Meld je dan aan door in
SchouderCom een mail te sturen naar de
ouderraad-mailbox of laat het aan een van onze
leden weten (meer informatie over de OV is ook te
vinden op de website van de Schakel).
We verwelkomen je graag als nieuw lid!
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