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Nieuwsbrief juni-juli 2021 
 

Beste ouders, 

 

Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van dit bijzondere schooljaar. 

 

Het afgelopen schooljaar was een schooljaar dat wij niet snel 

vergeten. We begonnen het schooljaar met versoepelingen, na de 1e 

lockdown in het voorjaar van 2020. Groep 8 kon alsnog een dag op 

Hapskamp en er vonden in voorzichtigheid weer wat activiteiten 

plaats. Grote activiteiten zoals het pleinfeest en de schoolreis gingen 

helaas niet door. In het najaar bleek dat ook bij ons op school de 

besmettingen toenamen. Een groot aantal leerkrachten raakte 

besmet met het Coronavirus en klassen kregen soms meerdere 

dagen geen of online les. Eind december ging de school en 

Nederland voor langere tijd opnieuw ‘op slot.’ 

 

In januari en februari kregen alle kinderen opnieuw online les. 

Ditmaal kozen wij ervoor om alle groepen 2 maal per dag ‘echt’ les 

te geven in de hoop dat alle kinderen aangehaakt bleven en er geen 

achterstanden zouden ontstaan.  

 

Vlak voor de voorjaarsvakantie ging de school weer open. De maatregelen in de school 

werden verzwaard en alle kinderen, ouders en medewerkers merkten de impact. De 

voorzichtigheid was groot. Dit zorgde dat kinderen alleen activiteiten deden in de klas en in 

hun eigen ‘bubbel.’  

Inmiddels zijn de maatregelen versoepeld en kan er weer meer. De angst voor het virus is 

afgenomen toen de besmettingen terugliepen en zeer veel medewerkers werden 

gevaccineerd.  

 

We kijken hoopvol naar komend schooljaar. In september worden de schoolreizen van april 

2020 ingehaald en we kijken uit naar de vieringen van het sinterklaasfeest en Kerst. Ook 

hopen we u bij de driehoeksgesprekken van september weer in de school te ontmoeten.  

 

Komend schooljaar werken we met alle leerkrachten en medewerkers hard om het onderwijs 

zo goed mogelijk neer te zetten. Zoals wellicht bekend bij u, krijgen alle scholen in 

Nederland veel geld van de overheid om hiaten en achterstanden in te halen en weg te 

werken met behulp van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Op dit moment leggen 

wij de laatste hand aan het schrijven van dat plan. Wij nemen extra personeel aan, scholen 

leerkrachten en het team en zullen materialen aanschaffen die kinderen tijdens de les 

kunnen gebruiken. In de eerste nieuwsbrief van september leest u hier meer over. 

 

Deze week kijken wij uit naar de musical van de groepen 8 die zij in de grote zaal van 

theater Orpheus gaan opvoeren. Wij wensen alle kinderen een prachtige uitvoering en 

komende week een mooie laatste week op De Schakel. 

 

Tenslotte wensen we alle leerlingen op locatie Donken een bijzondere en mooie laatste week 
toe. Woensdag a.s. zal de laatste schooldag zijn in het huidige gebouw aan de Muntersdonk. 
De kinderen krijgen komend jaar les aan de Gijsbrechtgaarde. Als de nieuwbouw volgens 

planning verloopt, kan schooljaar 2022-2023 starten in een fonkelnieuw gebouw aan de 
Muntersdonk. Wij informeren de kinderen en ouders van de Donken uiteraard over de 
nieuwbouw ontwikkelingen. 

 

 

 

 

Agenda 
 
13 juli –  
locatie Donken gaat kijken op 

de tijdelijke locatie 
 
14 juli –  
laatste schooldag loc. Donken 
– om 14.00u vakantie 

 
16 juli –  
laatste schooldag loc. Hoeven 
– om 12.00u vakantie 
 
30 augustus –  

eerste schooldag 2021-2022 



 

 

Beste ouders, 

 

Wij willen u bedanken voor alle uren thuisonderwijs, alle hulp, al het begrip en steun die wij 

van u kregen. Zelfs op momenten dat u ‘last minute’ te horen kreeg dat uw kind geen les 

kreeg, accepteerde u dat en schakelde u snel om. Die steun voelde goed en zorgde dat wij in 

dit dynamische jaar, samen met u, het onderwijs zo goed mogelijk hebben vormgegeven. 

 

Wij wensen u en al uw dierbaren een hele fijne, gezonde en zorgeloze zomer! 

  

Met vriendelijke groet, namens al het personeel, 

 

Chantal de Grutter en Martijn de Glopper 

Locatiedirecteuren 

 
Calamiteiten 
In de zomervakantie kunt u, mocht het nodig zijn, per mail contact zoeken met Chantal of 

Martijn. De mail wordt regelmatig gelezen. Geef in de mail aan waar het over gaat en laat 
uw telefoonnummer achter, dan bellen wij u terug als dat nodig is. Alleen in geval van nood 
mag u ons mobiel bellen. 
 
Chantal de Grutter, locatiedirecteur Muntersdonk:  

c.degrutter@veluwseonderwijsgroep.nl – 06 2896 9953 

Martijn de Glopper, locatiedirecteur Rederijkershoeve: 

m.deglopper@veluwseonderwijsgroep.nl – 06 3512 1976 

 

Coronamaatregelen (?) na de zomervakantie 

In de laatste vakantieweek ontvangt u van ons een korte nieuwsbrief. Op dat moment 

kunnen wij beter inschatten welke maatregelen voor het onderwijs dan wel en niet gelden.  

 

Studiedagen 2021-2022 & kalender 

In de eerste week van het nieuwe schooljaar ontvangt u de jaarkalender met daarop alle 

activiteiten voor komend schooljaar.  

 

Hieronder kunt u alvast zien wanneer de studiedagen komend schooljaar zijn en nogmaals is 

de vakantieplanning toegevoegd. 

 

Studiedagen 2021-2022 

 

14 september 2021 Groep 1, 2 en 3 – hele dag vrij 

 Groep 4 t/m 8 – vanaf 12 uur vrij 

4 oktober 2021 Groep 1/2 – hele dag vrij 

 Groep 3 t/m 8 – vanaf 12 uur vrij 

6 december 2021 Groep 1, 2 en 3 – hele dag vrij (Groep 4 t/m 8 GEEN vrij) 

 

25 februari 2022 Groep 1 t/m 8 – hele dag vrij 

 

24 maart 2022 Groep 1/2 – hele dag vrij 

 Groep 3 t/m 8 – vanaf 12 uur vrij 

22 juni 2022 Groep 1/2 – hele dag vrij 

 Groep 3 t/m 8 – vanaf 12 uur vrij 

* De studiedagen staan vast, een kleine wijziging kan altijd nog plaatsvinden. De data die straks in de 

jaarkalender staan zijn dan definitief vastgesteld. 
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Vakanties 2021-2022 

 

 
 

Afscheid nemen van (vertrekkende) leerkrachten 

Komende week zullen de leerkrachten om 14.00 uur met de kinderen meelopen het plein op 

zodat u in de gelegenheid bent om de (vertrekkende) leerkrachten te bedanken voor het 

schooljaar. 

 

Locatie Muntersdonk verhuist naar de tijdelijke locatie 

Het is bijna zover! In de zomervakantie verhuist basisschool De Schakel, locatie Muntersdonk 

naar de tijdelijke locatie aan de Gijsbrechtgaarde. De sloop start volgens planning op 

maandag 26 juli. Op dezelfde locatie komt een geheel nieuw gebouw, dat aansluit bij de 

onderwijsvisie van De Schakel. Bouwbedrijf Doppenberg zal de sloop van het oude gebouw 

en de bouw van het nieuwe gebouw gaan uitvoeren.  

 

Tijdelijke locatie 

De tijdelijke locatie aan de Gijsbrechtgaarde ligt op vier minuten fietsen van de locatie 

Muntersdonk. Op 12 juli ontvangen wij de sleutel en op 13 juli gaan wij met de kinderen 

kijken en doordraaien. 

 

Verhuizing tijdelijke locatie 

Donderdag 15 juli en vrijdag 16 juli zijn alle leerlingen vrij. Deze dagen gaan wij verhuizen. 

Het team zorgt ervoor dat alle lokalen helemaal ingericht worden, zodat leerlingen op 

maandag 30 augustus na de zomervakantie kunnen starten. 

 

Adres tijdelijke locatie 

Gijsbrechtgaarde 110 

7329 CA Apeldoorn 

055 533 8234 

 

Heeft u vragen, neem gerust contact met mij op. 

 

Chantal de Grutter 

Locatiedirecteur De Schakel Donken 

c.degrutter@veluwseonderwijsgroep.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fris! Kinderdagverblijven 

Over ruim 3 weken zal Fris! Kinderdagverblijven de kinderopvang gaan verzorgen. In het 

weekend van 1 augustus worden de lokalen schoongemaakt, geschilderd, worden vloeren 

gelegd en wordt het ingericht. Vanaf maandag 2 augustus worden dan de eerste leerlingen 

welkom geheten op beide locaties. 

 

Mocht u vanaf 1 augustus of vanaf het begin van het schooljaar opvang nodig hebben (VSO, 

BSO of peuteropvang) dan kunt u dat nog steeds doorgeven aan Fris! via 

http://www.friskinderdagverblijven.nl 

 

Heeft u vragen, dan kunt u ook per mail contact opnemen:  

 

schakel-hoeven@friskdv.nl  

schakel-donken@friskdv.nl   

 

Let op: u moet zelf uw contract bij Partou (Smallsteps) opzeggen en daarna bij Fris! 

aanmelden, dat gaat niet vanzelf. Voor meer informatie kunt u de brief nogmaals lezen die 

via Parro op 21 mei jl. is verstuurd. 

 

Schoolreizen 

De schoolreizen die in april en september 2020 niet zijn doorgegaan, staan nu (onder 

voorbehoud van de dan geldende maatregelen) gepland voor september 2021 volgens 

onderstaand schema: 

 

Di  21-9  Schoolreisje groep 3-4-5   

Wo  22-9  Schoolreisje groep 6-7-8   
Do  23-9 Schoolreisje groep 1-2   
 

Bag 2 School & bloembollenactie 

In het najaar doen wij weer mee met de actie om kleding in te zamelen en kunnen kinderen 

weer bloembollen verkopen. Net als afgelopen jaar gebruiken we de inkomsten om veel 

mooie en nieuwe materialen aan te schaffen voor de kinderen. Na de vakantie hoort u hier 

meer over. 

 

 

 

 

Fijne vakantie! 
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