
 
  

Nieuwsbrief november 2021 
 
Beste ouders en verzorgers,  
 

Voor u ligt de nieuwsbrief van november. 
 
Komende week zullen wij Sinterklaas ontvangen op school. We kijken 
enorm uit naar dit mooie moment! Tevens werken we toe naar de 

laatste weken van dit kalenderjaar en de viering van het kerstfeest. 
Een warme en prachtige tijd waarin we extra stilstaan bij alles wat we 
hebben en voor elkaar kunnen betekenen. 

 
Wij wensen u een mooie decembermaand toe. 
 
Met vriendelijke groet, namens al het personeel, 
 
Chantal de Grutter en Martijn de Glopper 

Directeuren KBS De Schakel 
 
 

 
 

 
 

 
Geboortenieuws! 

Op 8 november jl. is juf Femke bevallen van een gezonde dochter: 

Floor! Wij feliciteren Femke, haar man Gerben en dochter Eva van 

harte met de geboorte van Floor en wensen hen veel mooie momenten 

toe! 

 
 
 
 

 
Coronamaatregelen 

Maandag 29-11 jl. heeft u van ons een brief gekregen met daarin de laatste maatregelen en 

aanpassingen. Wij hopen van harte dat we de komende 3 ½ week op deze manier, op 
school, de lessen kunnen geven. Mocht er nieuws zijn dan hoort u opnieuw van ons. 
 
Kerstvakantie 
In tegenstelling tot de tijd die op de jaarkalender staat vermeld, zullen alle kinderen op 
vrijdag 24 december om 12.00 uur vrij zijn. 

Mocht dit voor u een probleem opleveren, neem dan even contact met ons op. 
 
Ouderbijdrage 
De afgelopen periode is de ouderbijdrage geïnd. Al het geld dat is binnengekomen wordt 
besteed aan activiteiten voor en met de kinderen. 
85% van de ouders hebben de bijdrage voldaan; daarvoor zeer veel dank! 
 

In de begroting van de OR heeft u vorige maand kunnen lezen dat de inkomsten en uitgaven 
worden begroot op 95% van het aantal leerlingen x 25 euro.  
De penningmeester van de OR zal, samen met de OR en de directie van de school, kijken 
waar we qua begrote uitgaven iets in kunnen besparen. 
Mocht u de bijdrage alsnog willen en kunnen voldoen, dan kunt u het betaalverzoek 
gebruiken dat u via Parro namens Schoolkassa heeft ontvangen. 
 

Agenda 
 

30 november   
Bezoek ASK theater door 
groep 5 t/m 8 Geannuleerd 
 
3 december  

Sinterklaasviering 
 

6 december   
Groep 1 t/m 3 – studiedag: 
HELE dag vrij! 
 
23 december   
Kerstviering (onder 
schooltijd) 

 
24 december 
De school gaat om 12.00 uur 
uit; start kerstvakantie! 
 

 



 

 

 
Aanmelden broertjes en zusjes 

Mocht u uw kind nog niet hebben aangemeld, neem dan even contact op met Chantal of 
Martijn. Van kinderen die geboren zijn in 2018 of 2019 ontvangen wij graag het 
inschrijfformulier.  
 

Medezeggenschapsraad (MR)  

Corona-update: Voor het PO zijn er nieuwe maatregelen vanuit de overheid. De brieven die 

zijn uitgegaan, zijn besproken in de MR. We hebben het gesprek gevoerd over het gebruik 

van mondkapjes in de school. We gaan mee in het dringende advies om deze binnen school 

te dragen.  

 

Rapporten: We zijn het gesprek aangegaan over de manier van cijfers geven bij toetsen. In 

het team is dit gesprek ook gaande. We willen graag meer inzicht geven in het proces van de 

leerlingen. Voor de korte termijn heeft dit nog geen grote gevolgen. Op de lange termijn 

wordt er opnieuw onderzoek gedaan en gekeken of onze huidige visie op rapporteren hier 

nog mee overeenkomt.  

 

Even voorstellen 

Mijn naam is Ingrid Hartkamp.  

Ik ben als CJG- jeugdverpleegkundige verbonden aan beide locaties van De Schakel. In 

Apeldoorn wordt de jeugdgezondheidszorg door het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) 

uitgevoerd. Ik ben het komende schooljaar regelmatig op school te zien en werk daarbij 

samen met mijn collega Steve Tjon Tjauw Liem (jeugdarts) en Nelleke Krijt 

(doktersassistent). 

 

Gezondheidsonderzoek 

Alle 5 jarige en 11 jarige kinderen krijgen in dit schooljaar een uitnodiging thuis voor een 

gezondheidsonderzoek op het CJG bij mij of mijn collega. De CJG locatie is (meestal) 

dezelfde als waar u ook op het consultatiebureau kwam toen uw kind jonger dan 4 jaar was. 

De gezondheidsonderzoeken worden dus niet meer (zoals vroeger) op school gedaan. 

Op afspraak 

 

Daarnaast is het ook mogelijk om een afspraak te maken met mij op het CJG, wanneer u 

vragen heeft over de ontwikkeling, opgroeien of opvoeden. Denk hierbij ook aan vragen over 

zindelijkheid, eten, slapen, gedrag, plagen/pesten. Ook wanneer u twijfels heeft over het 

gehoor of de ogen bent u van harte welkom. Ik kan zo nodig nog een (extra) gehoortest of 

ogentest doen. Ik denk graag met u mee en kan u indien nodig adviseren of doorverwijzen 

naar jeugdarts of pedagogen van het CJG. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen 

met het CJG (055-3578875) of een mail aan mij sturen. 

 

Tot ziens! 

Ingrid Hartkamp  
i.hartkamp@cjgapeldoorn.nl 
 
 

  



 

 

Nieuwbouw locatie Donken 
Bent u de afgelopen dagen toevallig langs de bouwplaats gekomen? Dan heeft u het zelf ook 

kunnen zien. Het gaat echt ontzettend snel! Op 11 november is Bouwbedrijf Doppenberg 
gestart met het lijmen van de blokken voor de wanden. Dat was een paar dagen later dan de 
planning was. Echter een paar dagen later stonden alle wanden rechtop. Inmiddels is er op 
26 november begonnen met de dakplaten leggen. Dat is eerder dan in de planning stond. 
Kortom, de bouw verloopt voorspoedig!    
 

   

Met het leggen van de dakplaten komt het hoogste punt dichterbij. Volgens de planning zal 

dit in de loop van januari bereikt worden. Uiteraard zullen wij hier aandacht aan besteden als 

school.    

 

Bag 2 School & bloembollenactie 

Bloembollen actie 

Inmiddels zijn alle bloembollen uitgedeeld, ook de nalevering. Vanaf volgende week zullen de 

opbrengsten overgemaakt worden naar de scholen.  

 

Bag 2 School 

Op woensdag 10 november zijn de nodige kilo’s kleding opgehaald. Voor locatie Donken was 

de opbrengst 706 kg waar een vergoeding van €211,80 tegenover staat. Deze is inmiddels 

geïnvesteerd in een geluidsbox die meegenomen kan worden naar de gymzaal voor actieve 

lessen. 

 

Op locatie Hoeven is 925 kilo opgehaald. Hiervoor ontvangen wij 275 euro. Dit bedrag wordt 

besteed aan een nieuwe geluidsinstallatie.  

 

  

Locatie Hoeven Locatie Donken 

 
 
 
  



 

 

Fris! kinderdagverblijven  
We zitten alweer in de laatste week van de Sint en dat wordt volop gevierd met knutsels, 

spellen en bakactiviteiten! 
Het is een drukke tijd maar de kinderen genieten er enorm van. 
Na Sinterklaas zullen wij ons richten op het laatste thema van dit jaar…KERST! Oftewel de 
feestdagen. 
Naast de activiteiten tijdens de reguliere schooldagen staat de planning voor de 
kerstvakantie ook al vast en heeft juf Peggy hele leuke activiteiten bedacht. 

Wij hebben er zin in, jullie ook? 

  
Ouder & kind aan het woord: 
Sinds dit schooljaar gaat Vayèn (4 jaar) elke donderdagmiddag naar de bso. Hoewel ze het 
de eerste paar keer een beetje spannend vond, gaat ze er inmiddels met veel plezier naar 
toe. 
Als ik Vayèn vraag hoe het is op de bso, zegt ze “het lijkt wel een beetje op waar ik eerst 

altijd heen ging (het kinderdagverblijf, ook van Fris), maar het is nóg leuker!”. 
Wat vind je er dan zo leuk Vayèn? “Dat we altijd leuke dingen doen en ook lekkere toetjes en 
broodjes maken. En dat ik kan spelen met Juna, Vera en Mees. En dat er hele lieve juffen 
zijn. 
 

 
 

 


