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Agenda
14 apr. Naar Kamp Vught (groep 7 & 8)
15 apr. Bag2School
18 apr. Start meivakantie
Coronavirus
Het is een heel roerige en onwerkelijke schoolweek
geweest. Hopelijk hebben we u op afstand
voldoende kunnen ondersteunen om onderwijs
en/of noodopvang mogelijk te maken. Wij danken
iedereen voor de ondersteuning, steun en begrip in
deze moeilijke tijd.
De impact van alle maatregelen om de uitbraak van
het coronavirus in te perken is dagelijks merkbaar.
Allerlei praktische zaken worden geannuleerd of
voor onbepaalde tijd uitgesteld. Voor De Schakel
bijvoorbeeld:
Cito Eindtoets groep 8
Maandsluiting groep 8
Spelletjesochtend groep 1/2
Naar Verkadefabriek groep 7/8
Schoolvoetbaltoernooi van de jongens
Koningsspelen (zie tekst hiernaast)
In de agenda hierboven is alles tot 6 april
verwijderd, maar wellicht volgt er een verlenging
van de huidige maatregelen. Wij durven de regel
‘weer naar school’ nog niet toe te voegen…
De komende 3 weken stonden ook verschillende
zorggesprekken in de agenda. Alle fysieke afspraken
en werkzaamheden van medewerkers van school en
samenwerkingsverband op school zijn per direct
gestopt. Via SchouderCom en mail zijn de contacten
wel te onderhouden.

Noodopvang (24 uur)
Om te zorgen dat ouders in cruciale beroepsgroepen hun werk voor de samenleving kunnen
blijven doen, wordt noodopvang in samenwerking
met school en kinderopvangorganisaties
georganiseerd.
Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep
uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te
vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een
beroep worden gedaan op de noodopvang.
In de eerste dagen van deze week heeft basisschool
De Schakel bij deze noodopvang ondersteund. De

aanwezige kinderen zijn verdeeld over school en
kinderdagverblijf Pippi.
Vanaf woensdag 17 maart zullen kinderdagverblijforganisaties deze rol overnemen.
Op ónze locatie zal kinderdagverblijf Pippi naast de
reguliere dagopvang ook 24-uurs noodopvang gaan
organiseren. Hiermee willen zij ondersteuning
bieden in de opvang aan ouders die op minder
gangbare tijden een cruciale functie (zullen gaan)
vervullen.
Om kinderen voor deze noodopvang aan te melden,
moeten gegevens achter gelaten worden via de
volgende link: https://kdvpippi.nl/24-uurs-opvang/
Wij hopen door de organisatie van deze
noodopvang, ouders binnen de cruciale
beroepsgroep de mogelijkheid te geven hun functie
te kunnen blijven uitoefenen.

Koningsspelen 2020
Vanwege de recente ontwikkelingen rondom het
COVID-19 virus gaan de Koningsspelen dit jaar niet
door. Vanuit de landelijke organisatie vinden wij het
niet verantwoord of gepast om het sportieve
Oranjefeest te organiseren.
Het besluit om de Koningsspelen dit jaar niet te
organiseren is genomen in overleg met onze
partners, waaronder de ministeries VWS en OCW.
"Natuurlijk vinden we het ontzettend jammer, maar
de volksgezondheid gaat boven alles. Voor alle
scholen, sportorganisaties, gemeenten en
vrijwilligers die reeds gestart waren met de
organisatie van de Koningsspelen: heel veel dank
voor jullie inzet. Dat waarderen wij enorm," aldus
initiatiefnemer Richard Krajicek.

Gratis training Villa Pinedo
Waarschijnlijk kan je als gescheiden ouder de
komende weken best wat tips en adviezen
gebruiken. Veel ouders zijn meer dan ooit op hun
mede-ouder aangewezen, er moet intensiever dan
anders worden samengewerkt tussen gescheiden
ouders. Kinderen zijn in ieder geval de komende 3
weken hele dagen thuis. Deze situatie vraagt veel
van onze flexibiliteit.
Om jou als ouder te ondersteunen in deze tijd
bieden wij onze online training van €97 euro tot 6
april kosteloos aan. We willen graag ouders een
handje helpen om de samenwerking makkelijker te
laten verlopen deze
weken. https://training.villapinedo.nl/aanmelden/
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