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Agenda
27 mrt.

Maandsluiting groep 8
Spelletjesochtend groep 1/2
MR vergadering
Naar Verkadefabriek (grp. 7 & 8)
Schoolvoetbaltoernooi (jongens)
Naar Kamp Vught (groep 7 & 8)
Bag2School
Cito Eindtoets in groep 8
Cito Eindtoets in groep 8
Koningsspelen

31 mrt.
2 apr.
8 apr.
14 apr.
15 apr.
16 apr.
17 apr.
Coronavirus

Hoewel het lastig is om in deze tijd continuïteit te
kunnen bieden, proberen we u via SchouderCom
dagelijks op de hoogte te houden van de richtlijnen
vanuit het RIVM en de consequenties voor De
Schakel.
Vooralsnog moet er geprobeerd worden scholen zo
veel mogelijk open te houden.
Daarbij is wel de volgende afspraak gemaakt:
➢ Hebben leerkracht of leerling klachten aan de
luchtwegen, last van hoesten óf koorts, dan
moeten ze thuis blijven van school.
Per dag wordt bekeken hoe de gezondheid van de
verschillende collega’s is. Wanneer een
groepsleerkracht bovengenoemde verschijnselen
vertoont, moet hij/zij thuis blijven en zal deze klas
ook geen onderwijs kunnen krijgen.
Op dit moment heeft alleen juffrouw Daphne en
juffrouw Bea nog chronische luchtwegklachten. Dit
zou betekenen dat aanstaande maandag groep 7b
weer vrij zou zijn.
Omdat dit in verhouding tot andere groepen erg
veel uitval zou beteken, is voor aanstaande
maandag juffrouw Ingrid gevraagd groep 7b te
vervangen. Hierdoor vervalt de arrangementsondersteuning van juffrouw Ingrid op de maandag
en kan groep 7b gewoon naar school.
Uiteraard kan er tussen nu en maandag nog veel
gebeuren. Houd daarom de berichtgeving via
SchouderCom in de gaten. Zondag zal er weer een
update verstuurd worden, waarin de ‘definitieve’
bezetting voor de maandag wordt gedeeld.

Gisterenmiddag is door de
autoriteiten de richtlijn
uitgevaardigd om geen
evenementen met 100
deelnemers of meer te
organiseren en reeds
geplande evenementen af
te gelasten. De richtlijn
geldt vooralsnog tot 1 april
2020, de datum waarop
het meisjestoernooi op de
kalender staat. Wij hebben als organiserend comité
besloten om dit toernooi af te gelasten. Voor wat
betreft het op 8 april 2020 geplande
jongenstoernooi nemen we na het weekend een
besluit. We hebben in de planning nog 15 april
2020 als mogelijke uitwijkdatum staan, maar
moeten hiervoor een groot voorbehoud maken.
Enerzijds is het op dit moment niet duidelijk hoe de
richtlijnen zullen zijn, anderzijds hebben we
uiteraard te maken met vrijwilligers die voor de
organisatie onontbeerlijk zijn. Op dit moment is het
te vroeg om vooruit te lopen op consequenties die
voortvloeien uit dit besluit. Wij zijn ervan overtuigd
dat ons besluit kan rekenen op uw begrip. Wij zullen
u nauwgezet van de ontwikkelingen en de
bijpassende besluiten op de hoogte houden.
Commissie schoolvoetbal Ammerzoden

Voorstelling in de school
Aanstaande maandag zal er gestart worden met een
voorstelling in en rond de school. We krijgen visite
van een bouwbedrijf en die komt de school
"verbouwen". Op het plein staat de bus en de
bouwvakker zal druk in de weer gaan op het plein
en in de school. Nou ja druk.........
Kijk en verwonder!
Op woensdagochtend zal de bouwvakker klaar zijn
en op zoek gaan naar een volgende klus.

Luizenpluizen
Vanuit de RIVM komt het advies om ‘lichamelijk
contact zo veel mogelijk te vermijden’. Het lijkt ons
daarom niet verstandig om het preventief
luizenpluizen te continueren. Dit stopt dus voor
onbepaalde tijd.
Ons verzoek is daarom om thuis extra te
controleren op hoofdluis en daar eventueel naar te
handelen.
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