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Nieuwsbrief maart 2021 
 

Beste ouders, 

 

Voor u ligt de nieuwsbrief van maart. De ouders op locatie Donken 

krijgen bij deze nieuwsbrief ook een extra informatieve nieuwsbrief 

over de nieuwbouw. 

 

Inmiddels is de school al weer een aantal weken open. We zijn blij 

dat we elke dag de kinderen zien. Dagelijks blijft het voor ons 

spannend of alle groepen het onderwijs op school kunnen krijgen. 

Nog steeds ligt het virus op de loer en kan het zijn dat bij een 

besmetting leerlingen of een klas niet op school mogen komen. 

Daarnaast blijft het aantal invallers zeer beperkt, wat zorgt dat bij 

‘gewone’ ziekte van een leerkracht er niet altijd iemand 

beschikbaar is. We doen op die momenten een beroep op u. We 

weten dat wij u daarmee in een lastig parket kunnen brengen en 

proberen er alles aan te doen dit te voorkomen. 

 

De komende weken bestaat het onderwijs nog vooral uit het geven 

van les op school. De huidige maatregelen staan het niet toe om 

(externe) activiteiten te organiseren. Dit betekent dat de 

schoolreizen opnieuw worden uitgesteld en het hoogst onzeker is of 

het kamp van groep 8 op Ameland kan plaatsvinden. 

 

We houden u van al deze ontwikkelingen op de hoogte en zodra 

zaken veranderen, hoort u dat. 

 

Met vriendelijke groet, namens al het personeel, 

 

Chantal de Grutter en Martijn de Glopper 

Locatiedirecteuren  

 

 
Jubileum 

2 weken geleden vierde juf Marlous Hasenaar dat zij 40 jaar in het onderwijs zat. De 

kinderen uit de klas en van locatie Hoeven hebben haar verrast met bloemen, kleine 

cadeautjes en tekeningen. Ook namens het team heeft zij een cadeau gekregen.  

Juf Marlous: nogmaals van harte gefeliciteerd met deze prachtige mijlpaal! 

 

Personeel (loc. Hoeven) 

Juf Hanny is vorige maand aan haar schouder geopereerd en voorlopig nog niet op school. 

Na de meivakantie zal ze steeds weer iets meer op school zijn. We wensen haar een goed en 

voorspoedig herstel. 

 

Juf Esmé Vonk werkt vanaf 1 april 5 dagen per week op De Schakel. Zij staat vanaf dan in 

groep 8 en vervangt juf Laura die een poosje afwezig is en juf Saskia die later dit schooljaar 

met zwangerschapsverlof gaat. 

 

Juf Marijn is ook zwanger en zal rond de zomervakantie met verlof gaan. De afgelopen 

weken kon Marijn helaas niet werken. Ook zij keert de komende weken terug en zal weer 

steeds vaker op donderdag en vrijdag op school zijn. 

 

 

Agenda: 
 
2 t/m 5 april 

Goede vrijdag en 2de 

Paasdag - alle kinderen vrij 

 

6 t/m 16 april 

Rapportgesprekken via 

Teams 

 

21 en 22 april 

Centrale eindtoets 

 

23 april 

Koningsspelen 

 

24 april t/m 9 mei 

Meivakantie 

 

13 mei 

Hemelvaart alle kinderen 

vrij 

 

Geannuleerd: 

- Open dag 

- Kijkmiddag 

- Schoolreis 

- Open dag 

- Activiteiten op locatie 

Donken, georganiseerd door 

de Activiteitencommissie 

 
 



 

 

Ouderbijdrage via Schoolkassa 

Vanaf dit schooljaar zal de vrijwillige ouderbijdrage geïnd worden via een betaalverzoek 

vanuit ons administratiesysteem. U ontvangt het betaalverzoek eind april/ begin mei via 

Parro, namens de Ouderraad. Het bericht wordt verstuurd uit naam van Schoolkassa. 

De afgelopen jaren verliep het innen via een incasso vanuit de oudervereniging. 

 

De bijdrage die wordt gevraagd was normaal gesproken voor zowel de extra activiteiten  op 

school (Sinterklaas, kerstfeest, Pasen, etc.) als de schoolreis. Vanaf dit schooljaar worden die 

twee losgekoppeld. U krijgt dus tweemaal per jaar een betaalverzoek: eenmaal voor de 

ouderbijdrage, eenmaal voor de schoolreis. 

 

Gezien het feit dat de schoolreizen afgelopen jaar niet zijn doorgegaan en dat geld nog op de 

rekening staat, krijgt u dit jaar geen betaalverzoek voor de schoolreis. 

 

We hopen van harte dat u de ouderbijdrage weer wil en kan betalen. Namens het team er de 

ouderraad: alvast bedankt voor uw bijdrage. 

 
Ziekmelden 

Regelmatig gebeurt het dat kinderen ziek worden gemeld via Parro. Dat is niet de bedoeling. 

Niet elke leerkracht leest voor schooltijd Parro.  

Als uw kind ziek is dat geeft u dat telefonisch aan school door, tussen 8.00u en 8.20u. 

 
Schooltijden  

Gezien de huidige maatregelen blijven de huidige schooltijden nog steeds gelden. Groep 1 

t/m 4 komen tussen 8.20 en 8.30u de school in, groep 5 t/m 8 tussen 8.30 en 8.40. 

 

We vragen u er op te letten dat kinderen niet te vroeg komen, zeker de kinderen uit de 

bovenbouw. Als de kinderen op het plein aankomen, gaan ze daarna direct de klas in. 

 

Aanmelden broertjes/zusjes & nieuwe kinderen 

Om een goed beeld te krijgen van het aantal leerlingen de komende jaren, vragen wij u om 

broertjes/zusjes van uw kind(eren), geboren in 2017 en 2018, tijdig aan te melden. 

Kinderen geboren in 2019 mogen ook al aangemeld worden. 

 

Kent u iemand in de buurt die op zoek is naar een school? Laat hem of haar gerust contact 

opnemen met ons voor een kennismaking en rondleiding. De open dag voor nieuwe ouders 

gaat begin april niet door. 

 

Aanmeldingsformulieren zijn te verkrijgen bij Chantal de Grutter (loc. Donken), Martijn de 

Glopper of Jolanka Scholtens (loc. Hoeven). 

 

MR De Schakel  

Ook deze maand heeft de MR weer een vergadering gehad. Hier leest u een korte update: 

 

Afgelopen tijd hebben er studie(mid)dagen plaatsgevonden. De belangrijkste 

onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen zijn besproken tijdens onze vergadering. De Schakel is 

bezig om weer een volgende stap vooruit te zetten op het gebied van professionaliteit. Het 

wordt vooral gericht op 3 belangrijke speerpunten: De Schakel is een creatieve/actieve 

school, een school waar een fijn pedagogisch klimaat is en waar eigenaarschap wordt 

ontwikkeld bij leerlingen en leerkrachten. 

 

Daarnaast werd opnieuw het puntje verkeersveiligheid bij locatie Donken aangesneden. Ook 

de MR ziet de problemen terugkomen. We willen graag de oproep doen aan iedereen om op 

het grasveld te blijven staan en alleen uw kind te laten oversteken! Dit zorgt voor een betere 

verkeersveiligheid en een betere doorstroom. 



 

 

Tenslotte wordt er al voorzichtig richting het nieuwe schooljaar gekeken. We hebben de 

verhuizing van locatie Donken besproken en hebben bekeken hoeveel leerlingen volgend jaar 

op De Schakel zitten en wat dit kan betekenen voor de formatie van de klassen op onze 

school. 

 
Veiligheid rond het plein 

Wilt u er tijdens het halen en brengen extra op letten dat er ook anderen weggebruikers zijn. 

Op beide locaties loopt er een fietspad langs de school waar fietsers langkomen, ook tijdens 

het brengen en halen. Graag uw aandacht om hen de ruimte te geven en op te passen met 

oversteken. 

 

Bag2School 

Begin dit jaar hebben wij (locatie Donken) een kleding inzamelingsactie gehouden. Dit heeft 

maar liefst 350,- opgeleverd, hiervoor zijn door de leerlingenraad nieuwe 

buitenspeelmaterialen besteld. 

 

   
 

Maaike en Finn G. hebben hier het volgende stukje over geschreven: 

We hebben vuilniszakken met kleding ingezameld. Met dat geld hebben we voor het buiten 

spelen speelgoed gekocht. Wij mochten in de leerlingenraad meedenken. Dit is er gekocht : 

voetballen,pennybord,balletjes,springtouwen,paardentouw,jeu de boules,poco stick en een 

lolobal. 

 
Nieuws uit de parochie 

Kledingbank 

De kledingbank aan de Oude Beekbergerweg 157 heeft veel mooie kinderkleding dat wacht 

op een nieuwe eigenaar. Door de corona maatregelen is er veel minder doorstroom dan 

normaal en het is erg jammer dat veel mooie en ook nieuwe kleding blijft liggen. Mensen die 

financieel moeilijk rond kunne komen kunnen een afspraak maken. Wij werken momenteel 

alleen met individuele afspraken via facebook van Sant’Egidio Apeldoorn of tel: 06-

16912727. Zo proberen wij nabij te zijn in deze moeilijke coronatijd. 

 

Eerste communie en vormsel 

Normaal gesproken starten we in januari met de voorbereidingen voor de eerste communie 

en het vormsel. Ook dit is uitgesteld. We hopen in april/mei een start te kunnen maken. 

Data van vieringen zijn ook nog niet bekend hierdoor. Opgeven kan dus nog voor eerste 

communie en het vormsel door te mailen naar kindenkerk@rkapeldoorn.nl 

 

Mariska Litjes 

Medewerker Kind en Kerk 
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