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Agenda
23 mrt.
24 mrt.
30 mrt.
31 mrt.
2 apr.
5 apr.
14 apr.
15 apr.
23 apr.
27 apr.

Gezondheidsonderzoeken 5/6 jr.
MR-vergadering
Gezondheidsonderzoeken 5/6 jr.
Verkeersexamen groep 7 & 8
Goede vrijdag (leerlingen vrij)
2de Paasdag (leerlingen vrij)
Bag2School
Spreekuur jeugdverpleegkundige
Koningsspelen
Koningsdag (leerlingen vrij)

Groepsindeling 2021-2021
Het lijkt nog ver weg, maar op de achtergrond zijn
we druk bezig het nieuwe schooljaar (hopelijk
geheel corona-vrij) voor te bereiden.
Eerder hebben we al via het Schakeltje de
vakantieplanning voor 2021-2022 gedeeld. Deze is
terug te vinden op onze website:
https://deschakelammerzoden.nl/school/schoolvak
anties-en-vrije-dagen
Naast de vakantieplanning is ondertussen de
groepsindeling ook bekend. Volgend schooljaar
zullen we de volgende 11 groepen hebben:
-

Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 1/2c
Groep 3a
Groep 3b
Groep 4a

-

Groep 4b
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Wie welke groep gaat doen is nu nog niet bekend.
Deze ingewikkelde puzzel zijn we momenteel aan
het leggen. Als we hier meer duidelijkheid over
hebben, zullen we dat uiteraard laten weten.

Helaas heeft ook basisschool De Schakel afgelopen
week de consequenties ervaren van de huidige
quarantaine-regels in het basisonderwijs. Twee
groepen zijn vanwege deze regels afgelopen week
voor een periode in quarantaine gemoeten. Vanaf
dag 5 bestond de mogelijkheid om preventief te
laten testen, zodat de leerlingen daarna weer fysiek
naar school konden. Helaas bleken de testuitslagen
soms lang om zich te wachten.
N.a.v de eerste ervaringen na de heropening van de
basisscholen, heeft de GGD Gelderland-Zuid een
update uitgebracht met maatregelen die ze graag
onder de aandacht willen brengen:
• Klachten en negatief getest op corona
Een kind dat milde corona gerelateerde
klachten heeft en negatief test, mag direct
weer naar school.
• Quarantaine en testen niet nodig binnen 8
weken na positieve coronatest
Nauwe contacten (zowel leerlingen als
medewerkers) hoeven niet in quarantaine als
zij in de 8 weken vóór het risicocontact positief
zijn getest op corona. De kans dat zij opnieuw
corona krijgen binnen die periode is heel klein.
Testen is dan ook niet nodig. Zij moeten wel
hun klachten in de gaten houden. Ontwikkelt
de leerling toch klachten na een risicocontact,
dan wordt geadviseerd om contact op te
nemen met de GGD via 088-144 7123.
• DigiD
Om snel online de uitslag van een coronatest
in te kunnen zien, is het noodzakelijk dat er
voor het kind een DigiD is aangevraagd. De
meeste (jonge) kinderen hebben nog geen
DigiD en het kan na de aanvraag enkele dagen
duren voordat deze binnen is. In Mijn DigiD is
de uitslag namelijk al te zien voordat de GGD
belt met de uitslag.

Bommelerwijs Onderwijskrant
Afgelopen week is de ‘Bommelerwijs
Onderwijskrant’ huis-aan-huis in de gemeente
Maasdriel rondgebracht. Omdat open dagen in deze
tijd niet mogelijk zijn, hebben de scholen van
Bommelerwijs zich via deze krant mogen
presenteren.
Mocht u de krant niet hebben ontvangen, kunt u
hem via de volgende link digitaal vinden:
https://online.fliphtml5.com/gkzv/djuo/#p=1

Pasen op De Schakel
Op donderdag 1 april vieren wij op school Pasen. In
de ochtend zullen wij het paasverhaal in de klassen
voorlezen. Na het verhaal krijgen de kinderen een
broodje en deze mogen ze beleggen met een
gekookt eitje. Zouden jullie die dag uw kind een
gekookt ei mee willen geven? In de middag gaan
we per klas paaseitjes zoeken en knutselen.
Namens de paaswerkgroep
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