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Agenda
29 juni
30 juni
1 juli
2 juli
5 juli
7 juli
8 juli

Schoolkamp groep 8
Schoolkamp groep 8
Schoolkamp groep 8
Schoolkamp groep 8
Spreekuur GGD (verpleegkundige)
Rapport 2 gaat mee
MR vergadering
Rapportgesprekken

schooljaar zijn niet verplicht. Via een digitale
intekenlijst binnen SchouderCom kun je een tijd bij
de betreffende groepsleerkracht reserveren. Deze
intekenlijst wordt maandagochtend 28 juni om
10:00 verstuurd. Hoe eerder je een tijd reserveert,
hoe meer tijden er nog beschikbaar zijn.
Omdat de corona-maatregelen zijn versoepeld,
kunnen we de gesprekken weer fysiek organiseren.
Mocht u toch liever een digitaal gesprek wensen,
kan dit middels een mail met de betreffende
groepsleerkracht worden afgestemd.

Nieuwe onderwijsassistent – juf Moniek

Corona-maatregelen
Het kabinet heeft besloten de geldende richtlijnen
in het primair onderwijs per 26 juni te versoepelen.
Zo kan de cohortering van leerlingen worden
losgelaten, mag groep 8 (nu officieel) weer op kamp
en een eindmusical opvoeren en wordt het voor
schoolteams weer mogelijk met elkaar te
vergaderen.
De mondkapjesplicht komt voor
het primair onderwijs ook te
vervallen. Alleen op momenten
waar de anderhalve meter niet
kan worden gehandhaafd, blijft
de mondkapjesplicht gelden.
Snottebellenbeleid blijft
Ook in het onderwijs blijft het belangrijk om vaak
handen te wassen, afstand te houden en te testen
bij klachten. Het snottebellenbeleid en bron- en
contactonderzoek (BCO) blijft voorlopig gelden.
Bij corona-gerelateerde klachten blijf je thuis en kan
er een coronatest via de GGD gedaan worden.
Wanneer men 24 uur klachtenvrij of er een
negatieve testuitslag is, mag men weer naar school.
Deze richtlijnen blijven waarschijnlijk van kracht tot
de start van het nieuwe schooljaar, dan wordt de
situatie opnieuw beoordeeld. Het kabinet zal de
ontwikkelingen tijdens de zomerperiode blijven
volgen. Het ministerie van OCW kan het OMT half
augustus nog om een nieuw advies vragen over de
corona-richtlijnen in het onderwijs.

Rapportgesprekken
Op donderdag 8 juli en maandag 12 juli organiseert
De Schakel de rapportgesprekken n.a.v. het 2de
rapport. Deze laatste rapportgesprekken van dit

Vorige week hebben jullie al (digitaal) kennis
kunnen maken met onze nieuwe onderwijsassistent Sanne van Doorn.
Voor komend schooljaar komt (door de NPOgelden) nóg een onderwijsassistent ons schoolteam
versterken; Moniek Schepers. Zij zal sowieso de
komende twee jaar op de maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag op De Schakel aanwezig zijn.
Zij stelt zich hieronder graag aan u voor:
Hoi allemaal, ik ben
Moniek Schepers, 34
jaar en woon samen
met mijn 2 zoontjes
Sam en Gijs in
Nieuwkuijk. Volgend
schooljaar ga ik, met
heel veel
enthousiasme, starten
als onderwijsassistente
bij de Schakel. Hiervoor
heb ik heel wat jaren
gewerkt in de
kinderopvang op verschillende baby- peuter- en BSO
groepen. Volgend schooljaar zal ik werkzaam zijn op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Ik vind
het een prachtige uitdaging om elk kind verder op
weg te helpen in hun eigen ontwikkeling. Ieder van
ons is uniek met zijn/haar eigen talenten. Ook al zijn
deze niet altijd zichtbaar, toch vind ik het belangrijk
om deze te ontdekken en deze talenten in te zetten
waardoor ieder kind kan groeien.
Naast mijn werk zing, dans en speel ik regelmatig in
verschillende theaterproducties. Meestal blijf ik hier
altijd nog tijd voor vinden. Ik word gelukkig van
zingen. Daarnaast spendeer ik mijn vrije tijd graag
met mijn kinderen en vrienden.
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