
 
  

Nieuwsbrief september 2021 
 
Beste ouders en verzorgers,  

 
Voor u ligt u een zeer uitgebreide nieuwsbrief van De Schakel. 
Hierin staan enkele belangrijke zaken, dus wij raden u aan de 
nieuwsbrief volledig en goed te lezen. 
 

We kijken terug op een goede start van het schooljaar. We zijn 
blij dat alle verplichte maatregelen (i.v.m. corona) steeds 

minder worden en het ‘normale’ onderwijs weer wordt 
gegeven. Ook waren wij blij zoveel ouders te mogen 
ontmoeten tijdens de informatiemiddagen. 
 
De komende periode kijken we uit naar het officiële startschot 
van de nieuwbouw van locatie Donken. Daarnaast staan een 
hoop andere activiteiten op de rol, u leest daarover meer in de 

rest van de nieuwsbrief. 
 
Bij deze nieuwsbrief krijgt u twee aparte bijlagen. In de eerste 
bijlage stellen de nieuwe collega’s zich voor, in de 2e bijlage 
(via een aparte Parro) vindt u een oproep van onze ouderraad. 

 

Wij wensen u veel leesplezier toe. 
 
Met vriendelijke groet, namens al het personeel, 
 
Chantal de Grutter en Martijn de Glopper 
Directeuren KBS De Schakel 

 
 

 
OPEN dag PO 
Wellicht heeft u de borden al langs de kant van de weg gezien, 
woensdag 6 oktober is het weer OPEN dag op de Schakel. Nieuwe 
ouders kunnen zich aanmelden voor een rondleiding en kennismaking 

met onze school. Vooraf aanmelden is verplicht. Weet of kent u 
iemand in uw omgeving die op zoek is naar een basisschool, meldt 

hen dat men van harte welkom is op 6 oktober van 9.00-12.00! 
 
Geboortenieuws! 
Op 29 augustus jl. is juf Marijn bevallen van een gezonde dochter: 
Anna! Wij feliciteren Marijn, haar man en zoontje Floris van harte met 
de geboorte van Anna en wensen hen veel mooie momenten toe! 

 
Op 30 juli jl. is juf Saskia bevallen van een zoon: Gijs! Saskia, haar 
man en zoontje Joep wensen wij veel geluk met Gijs en elkaar en 
feliciteren wij ook van harte!  
 
Parkeren bij school (loc. H) 

De afgelopen weken hebben meerdere buurtbewoners melding gedaan 

bij school en de politie over de verkeerssituatie rond de school. Auto’s 
worden op het gras geparkeerd, staan dubbel of parkeren op of voor 
een oprit van buurtbewoners. Hierbij nogmaals de oproep: houd u aan 
de regels (ook bij locatie Gijsbrechtgaarde!) De komende periode 
zal de politie en handhaving extra controle uitvoeren en bij 
overtredingen volgt een boete. 
 

 
 

Agenda 
 
4 oktober -  
kleutervrije dag groep 1-2 + 
groep 3 t/m 8 om 12.00 uur vrij 

i.v.m. studiemiddag 

 
5 oktober - Dag van de Leraar 
 
6 oktober - Start 
Kinderboekenweek “Worden wat 
je wil” 

 
6 oktober - Open dag PO 
 
8 oktober - einde verkoop  
bloembollenactie 
 
11 oktober - officiële start van 

de nieuwbouw Donken 

 
18-22 oktober - herfstvakantie 
 
25 oktober – MR-vergadering 
 

10 november - Bag2School 



 

 

Coronamaatregelen  

Hierbij een update van de aangepaste maatregelen die vanaf 25 september gelden in het 

primair onderwijs. De basisregels om verspreiding van het coronavirus te voorkomen blijven 

uiteraard gelden. Met het opvolgen van deze regels (zoals thuisblijven bij klachten en je 

laten testen door de GGD) en de inzet van preventief zelftesten door niet-immune personen 

worden besmettingen en verdere verspreiding van het virus zo veel mogelijk voorkomen.  

 

Aanpassingen  

Het bron- en contactonderzoek (BCO) voor kinderen in het primair onderwijs en 

kinderopvang is vanaf 20 september 2021 versoepeld. Als een leerling positief getest is, blijft 

de leerling thuis in quarantaine. De leerling kan weer naar school en de kinderopvang als het 

minimaal 24 uur klachtenvrij is en er zeven dagen zijn verstreken na de start van de 

symptomen of het vaststellen van de besmetting. Als een leerling positief getest is met het 

coronavirus hoeft vanaf 20 september niet meer de hele groep of klas in quarantaine. 

Klasgenoten van de positief geteste leerling kunnen dus in principe allemaal naar school. Een 

uitzondering kan gelden voor leerlingen die in nauw contact zijn geweest in de privésfeer 

(bijvoorbeeld als ze bij de besmette leerling thuis hebben gespeeld); de advisering hierover 

verloopt altijd via de GGD. Ook bij uitbraken met meerdere positief geteste leerlingen in een 

groep of klas kan de GGD nog wel aan klasgenoten adviseren om in quarantaine te gaan. 

 

Onderwijs  

Wanneer een groep toch in quarantaine moet, werken wij waar mogelijk de eerste dag met 

digitaal materiaal dat klaargezet wordt door de leerkracht. Er zullen dan geen online lessen 

zijn. Deze eerste dag wordt door de leerkracht gebruikt om verder invulling te geven aan de 

daaropvolgende dagen met betrekking tot het thuisonderwijs. U wordt hierover door de 

leerkracht geïnformeerd.  

 

Wanneer een leerling in thuisquarantaine gaat, neemt de leerkracht de eerste dag contact op 

om afspraken te maken betreffende het thuisonderwijs.  

 

Wij hopen uiteraard dat iedereen ook de komende periode gezond blijft. Toch kan het 

gebeuren dat de leerkracht ziek wordt. Helaas blijft de invalproblematiek een groot zorgpunt. 

Wij streven er altijd naar de leerlingen op school op te vangen. Wanneer dit echt niet lukt 

zullen wij u vragen uw zoon/dochter thuis te houden.  

 

Ouders in de school? 

Op de studie(mid)dag van maandag 4-10 a.s. bespreken wij met het team op welke manier 

en wanneer ouders weer de school in mogen en kunnen. Zoals eerder gecommuniceerd zien 

wij een grote vorm van zelfstandigheid bij de kinderen sinds zij alleen de school ingaan. Dat 

zijn zaken die wij graag in stand houden. Uiteraard willen wij wel graag dat u weer wat vaker 

in de klas kan kijken. U hoort hier binnenkort meer over. 

Op dit moment blijft het dus zo dat kinderen alleen het plein op komen en de school in gaan. 

Als ouder neemt u bij het hek afscheid. Als er zaken zijn die de leerkracht moet weten, kunt 

u dat via Parro versturen of laten weten aan de leerkracht die buiten loopt. 

 

Traktaties 

Het verplicht trakteren van voorverpakte traktaties is niet langer verplicht. Rekening houden 

met de hygiëne wordt wel zeer gewaardeerd, net als met de hoeveelheid. We merken dat 

traktaties soms steeds groter worden en dat is niet de bedoeling. 

 

Afval scheiden (loc. H) 

Wij zijn zoekende naar manieren om afval te scheiden. Met name de pakjes drinken kunnen 

thuis in de oranje container, op school echter niet. Het kan dus zijn dat wij het pakje (leeg) 

mee naar huis geven om de afvalberg op school wat terug te dringen en kinderen bewust te 

maken van het nut van afval scheiden. We zijn in gesprek met Circulus om te kijken of een 

oranje container op school ook mogelijk is.  



 

 

 

Beeldcoaching 
Leerkrachten krijgen meermaals per jaar een klassenbezoek van de directeur of intern 
begeleider. Zij worden geobserveerd en tijdens voortgangs-, functionerings- of 

beoordelingsgesprekken wordt het klassenbezoek besproken. Daarnaast zijn er meerdere 
collega’s of experts die regelmatig observeren in een klas en dat met de leerkracht 
bespreken. 
 

Juf Saskia Leenhouts start deze maand met een opleiding tot beeldcoach. Zij zal een aantal 
leerkrachten filmen in de klas en coachen op leerkrachtvaardigheden en competenties. 

Samen met de leerkracht bekijkt zij de opname en bespreken ze wat zij zien. De beelden zijn 
alleen voor de leerkracht en worden na gebruik verwijderd. Mocht u vragen hebben of 
bezwaar hebben dat u kind op deze opname staat, dan kunt u contact opnemen met Chantal 
of Martijn. 
 
Hoe is het na 5 weken aan de Gijsbrechtgaarde? 
Inmiddels zitten we alweer 5 weken in onze gebouw aan de Gijsbrechtgaarde, onze tijdelijke 

locatie. We kunnen vaststellen dat we een goede start hebben gemaakt. Uiteraard met het 
feestelijke moment op de eerste maandag op het plein, waarbij juf Chantal in opdracht van 
de leerlingenraad een lint mocht doorknippen om het gebouw officieel ‘een Schakel-gebouw’ 
te laten zijn. Ook in het gebouw hebben de kinderen snel hun weg weten te vinden. Het 
gebouw straalt licht en rust uit, dat wordt als fijn ervaren. Wat we missen is de gezamenlijke 
hal zoals wij dat aan de Muntersdonk hadden, maar daarentegen hebben we nu een luxe 

bibliotheek, een inpandige speelzaal en een heus Lab! 

Het was fijn om zoveel ouders op de informatiemiddagen te ontvangen in het gebouw. Dat 
was uiteraard de uitgelezen kans om als ouder rondgeleid te worden door je kind in de 
school.  
 
 
Wat vinden anderen van ons gebouw: 

Ouder zegt:  

Wat een ruimte! Het leek 

eerst een kale bedoeling 

maar wat is het leuk 

geworden! 

Leerling zegt: 

Gaaf! We hebben 2 

vloeren! (verdiepingen) 

Leerkracht zegt: 

We hebben twee 

sfeervolle lokalen waar 

de kinderen in kunnen 

spelen en werken! 
 

 
Nieuwbouw 
Aan de Muntersdonk is na onze verhuizing niet stil gezeten. In de zomervakantie zijn beide 
gebouwen volledig gesloopt. De sloop aannemer heeft inmiddels twee weken geleden de 
grond vrijgegeven voor onze aannemer. Bouwbedrijf Doppenberg is inmiddels al gestart met 
de werkzaamheden. Dit willen wij uiteraard niet ongemerkt voorbij laten gaan.  

 
Gezamenlijk met basisschool de Bongerd gaan wij de bouw officieel openen op 11 oktober 
a.s. Ook de wethouder, Nathan Stukker, zal hierbij aanwezig zijn. Momenteel zijn wij druk 
bezig met dit officiële moment vorm te geven.  
Bij deze opening zullen niet alle kinderen van de school fysiek aanwezig zijn, dat zal een 
select gezelschap zijn. De kinderen die erbij mogen zijn, daarvan worden de ouders vooraf 
om toestemming gevraagd. Alle andere kinderen van de Donken laten we op deze dag met 

een verrassing ervaren en weten dat de bouw officieel begonnen is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Foto impressie van de nieuwbouw (28-09-’21 gemaakt) 

 

  

 

 

 

NPO 

Zoals eerder gemeld aan u, hebben wij veel geld van de overheid gehad om hiaten en 

achterstanden(n.a.v. Corona en alle gevolgen daarvan) in te halen en weg te werken met 

behulp van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).  

We hebben extra personeel aangenomen om kinderen en groepen kinderen extra te helpen 

en te begeleidden. Wellicht hoort u af en toe van uw kind dat hij/zij even met een andere 

leerkracht is meegeweest om bv. buiten de klas te rekenen. 

Als team volgen wij dit jaar diverse scholingen die met name gericht zijn op het gericht 

geven van goede feedback aan leerlingen en aan elkaar en werken de ontwikkelteams aan 

de punten uit ons school- en jaarplan. In de volgende nieuwsbrief leest u meer over de 

ontwikkelingen die dit jaar in het jaarplan staan. 

 

CMK (Cultuureducatie met Kwaliteit) 

Vandaag, donderdag 30 oktober, hebben de mensen van Cultuurwijzer Apeldoorn, samen 

met wethouden Cziesso, op De Schakel het 4-jarig traject CMK geopend. Samen met een 

aantal groepen van beide locaties is het startschot gegeven voor een traject waarbij 

cultuureducatie wordt verbeterd en een duurzame basis wordt neergezet. In een volgende 

nieuwsbrief leest u meer over dit traject. 

 

Bag 2 School & bloembollenactie 

Bloembollen actie 

Wij kunnen zien aan de tussenstand van de bloembollenactie dat de kinderen al heel goed 

hun best hebben gedaan met de verkoop. Dat is ontzettend fijn aangezien de helft van de 

opbrengst voor school is. Dit kunnen wij uiteraard heel goed gebruiken, denk aan 

(buiten)speelmateriaal, onze schoolbibliotheek, een geluidsinstallatie. Dus mocht uw kind 

nog niet alle buren, opa’s & oma’s, meesters & juffen, ooms en tantes, vrienden, wie je nog 

meer kan bedenken hebben gehad, stuur uw kind gerust nog even op pad! De actie loopt tot 

8 oktober, dan mogen alle kinderen de bestellijsten (inclusief eventueel contant geld) 

inleveren bij de eigen leerkracht. 

 

Kast opruimen? Niet weggooien….! 

De herfstvakantie nadert alweer. Het weer verandert al. Vaak is dat een moment dat we de 

kasten induiken om te kijken wat we nog passen of weg gaan gooien. Vooral dat laatste NIET 

DOEN. We willen u alvast vragen om kleding wat u niet meer gaat gebruiken te verzamelen 

en te bewaren. Op woensdag 10 november zal er weer een Bag2School actie zijn waarbij we 

oude kleding gaan inzamelen. Dit jaar mag dat gewoon in vuilniszakken. De financiële 

opbrengst van deze actie is voor de school. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Schoolreisjes 

We mochten EINDELIJK weer op schoolreisje! Afgelopen schooljaar mochten we in verband 

met Corona niet op schoolreisje, maar ook het jaar ervoor moesten we de schoolreisjes 

afzeggen. De reserveringen van voorjaar 2019 hebben we destijds kunnen doorzetten naar 

afgelopen week. Wat kijken wij terug op fijne schoolreisjes. De groepen 1-2 zijn naar het 

Land van Jan Klaassen geweest, de groepen 3-4-5 zijn naar Dinoland geweest en de groep 

6-7-8 mochten naar Toverland. We bedanken de ouderraad voor het regelen van de 

schoolreizen! 

 
Pepernotenverkoop (Donken) 
Een bericht namens de activiteiten commissie: 

 
Het is alweer even geleden, maar de pepernotenactie komt er weer aan. De kinderen zullen 
vrijdag 1 oktober de intekenlijst meekrijgen. Wij hopen net als de laatste keer dat het weer 
een groot succes zal worden. De lijsten moeten woensdag 27 oktober weer worden 
ingeleverd bij de juf/ meester. 
Met vriendelijke groeten, 

De activiteiten commissie 

 
Verantwoordelijkheid eigendommen kinderen 
Kinderen nemen soms hun eigendommen mee naar school. Dit is in de meeste gevallen geen 
probleem. Mocht er overlast van komen of ongelijkheid ontstaan, dan zullen wij ingrijpen en 

u informeren dat iets niet meer mee naar school mag worden genomen. Wij zien nu veel 
kinderen met steps op het schoolplein. Dit gaat hard, maar gelukkig nog steeds goed. Ook is 
de Pokémon rage weer losgebarsten. Sommige kinderen kunnen heel goed onderling ruilen 

of er samen mee spelen, anderen vinden dit iets lastiger. Wij merken soms dat er van ons 
verwacht wordt dat wij op eigendommen ‘letten’ of problemen hieromtrent oplossen. Wij 
zullen uiteraard onze ogen hier niet voor sluiten, maar willen ook graag benadrukken dat het 
meenemen van eigendommen naar school geheel op eigen risico is. Wij kunnen en willen 
niet als politieagent problemen oplossen of zaken ‘bewaken’. Wij hopen op uw begrip. 

 
Leenfietsen….?  
De kinderen van groep 4 t/m 8 van locatie Donken hebben gym aan de Steenhouwersdonk. 

Groep 4-5 gaat hier lopend heen, maar de groepen 6, 7 en 8 gaan op de fiets. Nu zijn er een 
aantal kinderen die geen fiets hebben of deze niet mee kunnen nemen om diverse 
moverende redenen. Inmiddels zijn er twee leenfietsen op school aanwezig, maar niet alle 

kinderen passen hier op. Mocht u thuis of binnen uw familie nog een kinderfiets voor 
kinderen van 9 a 10 jaar oud over hebben, zouden wij deze dan dit schooljaar mogen lenen? 
Meld dit dan bij Chantal. 

 

Medezeggenschapsraad (MR) vacature voorzitter 
Deze maand komt 1 plek in de oudergeleding van de MR vrij. Het gaat in dit geval specifiek 
om de rol van voorzitter. De duur voor de rol is 3 jaar. De huidige voorzitter, Bram (vader 
Tim groep 7 en Lars groep 5) stelt zichzelf herkiesbaar.  
  
Van een voorzitter verwachten we de volgende eigenschappen:  
-regelmatig afstemmen met bevoegd gezag (directie De Schakel);  
-plannen en voorzitten van vergaderingen;  

-samenstellen en urgentiebepaling van agendastukken;  
-wetskennis van de WMR;  

-kennis van statuten VOG;  
-politiek-bestuurlijke sensitiviteit;  
-aanspreekpunt kan zijn voor directie, leerkrachten en ouders;  
-het vermogen heeft om op constructieve wijze de groepsdynamiek binnen de MR te 
beïnvloeden, zodat ieder lid zijn rol in teamverband goed kan vervullen.  

  
Wilt u zich kandidaatstellen voor de functie van voorzitter, stuur dan voor 14 oktober een 
email naar m.deglopper@veluwseonderwijsgroep.nl met daarin uw motivatie. 
Mochten er, naast Bram, meerdere kandidaten zijn, dan zal een verkiezing georganiseerd 
gaan worden.  

mailto:m.deglopper@veluwseonderwijsgroep.nl


 

 

 
 

Fris! Kinderdagverblijven 
 
Wauw onze Fris! locaties op De Schakel zijn inmiddels alweer 2 maanden van start! En de 
reacties van de kinderen en ouders waren zo positief dat wij enorm blij zijn. 
 
Op de BSO wordt lekker gespeeld, geknutseld, spellen gedaan en binnenkort ook gekookt! 

Nu genieten wij op de BSO nog even van het mooie weer buiten, maar als straks de kou er 

weer aankomt zullen wij ook binnen meer activiteiten gaan ondernemen. 
 
Op onze gezellige peutergroep hebben wij afgelopen weken het thema Welkom Puk gehad. 
De kinderen hebben kennis mogen maken met onze Uk en Puk methode. 
De kinderen leren samen spelen, samen delen en omgaan met regels & afspraken. Ook 
stimuleren wij taalontwikkeling door veel met elkaar te praten, naar elkaar te luisteren, 

verhaaltjes voor te lezen en liedjes te zingen. 
 
Ons volgende thema gaat over REGEN, elke ochtend beginnen wij de kring met het 
behandelen van weerkaarten, ervaren wij hoe is het om regen te voelen, zullen wij boekjes 
uitzoeken gericht op het thema en zal er veelal geknutseld worden. 
Daarnaast hopen wij natuurlijk lekker om door de plassen te stampen in onze regenlaarzen! 
 

Ook benieuwd geworden naar onze opvang vormen? Kom dan gerust een langs om een kijkje 

te nemen op onze groepen! U bent van harte welkom. 
 

 

      

 

 
 

 


