
 
  

Nieuwsbrief oktober 2021 
 
Beste ouders en verzorgers,  

 
Voor u ligt de nieuwsbrief van oktober.  
Langzaam maar zeker is de herfst steeds meer voelbaar en 
werken we richting de donkere en feestelijke maanden van het 
jaar. 
 

Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief leven wij in 
de wetenschap dat er morgen een nieuwe persconferentie wordt 
gegeven waarop vermoedelijk nieuwe maatregelen kenbaar 

worden gemaakt. Mocht dit gevolgen hebben voor het onderwijs 
dan hoort u dat komende week middels een extra schrijven. 
 
De komende periode zullen wij ook steeds vaker te maken 

krijgen met uitval van leerkrachten door ziekte, bijvoorbeeld de 
griep. Onze invalpool is volledig ingezet en er zijn geen mensen 
beschikbaar. De betekent dat wij bij ziekte intern kijken of 
opvang mogelijk is of dat de klas wordt verdeeld. De kans dat u 
wordt gevraagd of u uw kind een dag thuis houdt, wordt steeds 
groter. Wij vinden het heel erg dat het soms moet, maar in deze 
tijd is het helaas onvermijdelijk. Wij hopen op uw begrip. 

 
Wij wensen u veel leesplezier toe. 
 
Met vriendelijke groet, namens al het personeel, 
 

Chantal de Grutter en Martijn de Glopper 

Directeuren KBS De Schakel 

 

 
Coronamaatregelen 
Morgenavond zal er een persconferentie zijn. Wij verwachten dat een aantal maatregelen 
worden (her)ingevoerd. Met het toenemende aantal besmettingen, ook onder kinderen, 
maken wij ons zorgen voor de komende weken en maanden en de continuïteit van ons 
onderwijs. Wij vragen u, los van alle (komende) maatregelen, om zich te houden aan de 
geldende regels bij ziekte, klachten of direct contact met iemand die besmet is.  

 
Kijkmiddag 2-11-2021 GEANNULEERD 
Morgen, dinsdag 2 november, staat er een kijkmiddag gepland voor groep 1 t/m 8. Helaas 
moeten wij deze annuleren, vooruitlopend op de coronamaatregelen. 
 
Voor de kinderen, ouders en leerkrachten is het belang van het doorgaan van het onderwijs 

groot. Hoewel wij u graag ontmoeten, vinden wij het risico van een kijkmiddag, met heel 

veel ouders en leerlingen in een klas, te groot. Wij zijn bang voor nieuwe besmettingen 
binnen de school, met alle gevolgen (klassen naar huis, quarantaine, van dien.  
 
 
Ouderraad & OR vacatures  
Bij de nieuwsbrief van september heeft u een aparte nieuwsbrief gehad van de ouderraad 

(OR). In die nieuwsbrief stonden 2 vacatures. Deze zijn op dit moment nog niet ingevuld. 
Met name de vacature van penningmeester moet dit schooljaar worden ingevuld. De huidige 
penningmeester stopt er na dit schooljaar echt mee. Ik doe dan ook nogmaals een dringende 
oproep aan u! 
 
Deze week ontvangt u in een aparte bijlage de verantwoording van de begroting over 2020-
2021 en de begroting van 2021-2022. Deze is inmiddels vastgesteld en goedgekeurd door de 

MR. 
 

 

Agenda 
 
1-5 november – de bloembollen 
worden geleverd 
2 november – kijkmiddag groep 
1 t/m 8. - GEANNULEERD 
4 november – Fietscontrole loc. 

Hoeven 
5 november – Fietscontrole loc. 
Donken 

9 november – inleveren 
kledingzakken voor Bag2School 
11 november – Viering Sint 
Maarten op school voor groep 1 

t/m 4 
15 – 26 november – voorl. 
Advies gesprekken groep 8 & 
oudergesprekken groep 1 t/m 7 op 
uitnodiging leerkracht 
29 november – MR vergadering 
30 november – Bezoek ASK 

theater door groep 5 t/m 8 
3 december – Sinterklaasviering 
6 december – Groep 1 t/m 3 – 
studiedag: HELE dag vrij! 

 



 

 

 

 

Ouders in de school 

Op de studiedag van maandag 4-10 jl. hebben wij met het team gesproken over hoe en 

wanneer ouders weer de school in mogen en kunnen. Afgelopen week hebben wij dit voorstel 

voorgelegd aan de MR en zij hebben hierover een positief advies gegeven. 

 

Vanaf dit moment willen wij op de volgende manieren het contact het u onderhouden: 

(onderstaande geldt op momenten dat er geen andere of aanvullende coronaregels zijn) 

1. Voor schooltijd 

Kinderen komen zelf (en dus zonder ouder) naar binnen. Ze gebruiken hiervoor de 
klassendeur. Heeft de klas geen eigen deur, dan gebruiken ze de hoofd- of 
kleuteringang. 
 
Uitzondering 1: bij nieuwe kleuters mogen de ouders de eerste 5 dagen meelopen. 
Uitzondering 2: in geval van grote zorg mag de ouder meelopen. 

 

2. Na schooltijd 
De leerkracht loopt met de klas mee naar buiten en zorgt dat hij/zij zichtbaar en 
bereikbaar is op het plein. 

 

3. Ouders op het plein? 
Ouders blijven buiten de hekken staan en komen zo min mogelijk op het plein. 
 

4. Hulp van ouders 
Helpende handen van ouders zijn welkom in de klas (voor excursies, koken, crea, 

lezen, etc.) en worden door de leerkracht via Parro gevraagd. 

5. Kijken in de klas (groep 3 t/m 8) 
Bij afsluitende thema's (kanjer, projecten, Blink, etc.) zijn ouders in de middag 
welkom en worden door de leerkracht via Parro uitgenodigd. Het is de bedoeling dat 
u tussen elke vakantie (en waarschijnlijk meestal in de week voor een vakantie) 
wordt uitgenodigd. 
 

Kijken in de klas (groep 1/2) 
Ouders worden uitgenodigd bij de afsluiting zoals hierboven genoemd én mogen in 
de eerste week na elke vakantie één ochtend naar keuze mee naar binnen. U hoeft 
vooraf niet te laten weten op welke dag u mee naar binnen gaat. Om 8.30u start de 
les en vertrekken de ouders. 

 

Zorggesprekken groep 1 t/m 7  

Op initiatief van de leerkracht kunt u worden uitgenodigd voor een oudergesprek in de week 
van 22 november. Indien de leerkracht wat zorgen heeft over (de ontwikkeling van) uw kind 
kunt u een uitnodiging krijgen. Deze gesprekken vinden (in principe) zonder uw kind plaats. 
 
Alle ouders (en leerlingen) van groep 8 ontvangen een uitnodiging voor een 
driehoeksgesprek over de voortgang in groep 8 en het voorlopig advies. Deze gesprekken 
vinden in de week van 15 & 22 november plaats. 

 
Nieuwbouw locatie Donken 
Op 11 oktober jl. was de officiële start van de nieuwbouw van onze locatie Muntersdonk. 
Samen met de wethouder, de aannemer en andere betrokkenen hebben de leerlingen van de 
leerlingenraad de officiële opening verzorgd. Het werd een feestelijke ochtend, zowel op de 
bouwplaats als in alle groepen van de Donken. Alle kinderen hebben heerlijk genoten van 
een tompouce, voorzien van een foto van de nieuwbouw. 

 
Inmiddels gaat het snel op de bouwplaats. Op dit moment worden de vloerplaten gelegd, dit 

is geheel volgens planning. Daar zijn we erg blij mee! Uiteraard blijft het spannend of de 



 

 

planning steeds gehaald kan blijven worden. Onvoorziene omstandigheden zoals het weer of 
leveringsproblemen kunnen de planning gaan beïnvloeden. Wij houden u steeds op de 

hoogte via de nieuwsbrief. Bij de beide ingangen aan de Gijsbrechtgaarde hangen wij elke 
week een aantal recente foto's zodat ook de kinderen de vorderingen kunnen volgen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bag 2 School & bloembollenactie 

Bloembollen actie 

Komende week staat de uitlevering van de bloembollen gepland. Zodra ze binnen zijn, hoort 

u dat en krijgen de kinderen de bollen en de bestellijst mee. Ze kunnen de zakjes dan gaan 

afleveren. 

 

Bag 2 School 

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. 

De zakken mogen alleen op dinsdag 9 november en op woensdag 10 november (tot 

8.30 uur) worden ingeleverd. 

 

Medezeggenschapsraad (MR)  
Afgelopen week heeft de MR een vergadering gehad en hier leest u de belangrijke zaken die 
besproken zijn. 

In de nieuwsbrief is een oproep gedaan voor het voorzitterschap van de MR. Bij deze kunnen 
wij u meedelen dat Bram Kienstra de komende 3 jaar de voorzitter is van onze MR. Als MR 
zijn we zeer tevreden over de betrokkenheid van Bram. Mochten er zaken zijn die u graag 
bespreekbaar wilt hebben in de MR kunt u altijd contact met hem opnemen 
(mr@kbsdeschakel.nl). 
De OR heeft een begroting voor het jaar 2021-2022 gemaakt en deze is besproken en 
goedgekeurd door de MR. 



 

 

Daarnaast hebben we het jaarverslag van afgelopen schooljaar en het nieuwe schoolplan van 
dit schooljaar besproken. De MR geeft hier advies over richting de directie. 

U heeft in deze nieuwsbrief ook kunnen lezen hoe wij binnen De Schakel u als ouder weer in 
de school betrekken. De MR heeft hier actief over meegedacht. 
De volgende MR vergadering staat gepland op 29 november. Weet ons te vinden als u iets 
kwijt wil aan ons. 
 
 

Fris! Kinderdagverblijven 
Inmiddels is het alweer november en ligt de vakantie alweer een paar 
weken achter ons! 
 

Op onze BSO hebben de kinderen een heerlijke herfstvakantie gehad 
met veel activiteiten. 
Zo hebben ze elke dag wel wat lekkers gebakken/gekookt en er 

natuurlijk van gesmikkeld. Er waren verschillende buitenactiviteiten 
voor de extra beweging gepland, maar helaas regende het veel. 
Gelukkig konden ze zich binnen ook vermaken met o.a. knutselen, de voetbaltafel, de 
Playstation, spelletjes spelen en in verschillende hoeken spelen, zoals de bouw- en 
poppenhoek. 
 
Op onze peuteropvang en BSO zijn wij inmiddels druk bezig met het thema regen, passend 

bij dit weer! Binnenkort starten we natuurlijk weer met Sint en Kerst. 
Een spannende en drukke tijd, waarin wij rust willen bieden aan de kinderen. Wij zullen ons 
daarom voornamelijk richten op gezellige activiteiten op de BSO. 
  
Heb je interesse in onze opvang of wil je graag een kijkje nemen bij onze peuteropvang of 
BSO? Neem dan gerust contact op! 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Fris! Kinderdagverblijven de Schakel 

      

 

 
 

 


