
 
  

Nieuwsbrief december 2021 
 
Beste ouders en verzorgers,  
 

Voor u ligt de nieuwsbrief van december. 
 
Namens alle collega’s van De Schakel en Fris! wensen wij u 
mooie en fijne feestdagen, een prettige vakantie en alle 

goeds voor 2022! 
 
Met vriendelijke groet,  

 
Chantal de Grutter en Martijn de Glopper 
Directeuren KBS De Schakel 
 
 
 

Coronamaatregelen 
We hopen dat de school na de vakantie gewoon open gaat, 
maar bereiden ons ook voor op online onderwijs.  
Mocht het kabinet op 3 januari a.s. besluiten dat de 
scholen dicht blijven op 10 januari a.s. en er online les 

wordt gegeven, dan hebben wij daarover overleg op 4 
januari.  

 
Uiterlijk 5 januari versturen wij u een brief met uitleg over 
hoe het onderwijs er dan uit gaat zien, wanneer de 
kinderen de spullen op gaan halen, etc.  
Eventueel aanmelden voor noodopvang kunt u doen na het 
ontvangen van die brief. 
 

Jaarverslag over 2020-2021 
In de bijlage leest u het verkorte verslag over de resultaten van De Schakel in schooljaar 
2020-2021. 
 
Nieuwbouw locatie Donken 

De bouw verloopt nog steeds voorspoedig! In de bijlage bij deze nieuwsbrief staat een 

filmpje van de nieuwbouw. (De ouders van locatie Donken hebben deze afgelopen week al 
gehad) 
 
CMK 
Zoals u al eerder in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen, doet de Schakel sinds dit schooljaar 
mee aan het CMK (Cultuureducatie Met Kwaliteit). Dit is een vierjarig plan waarbij we het 
cultuuronderwijs op de Schakel meer onder de aandacht willen brengen.  

 
Op dit moment zijn we samen met Anja Fasen van Gigant bezig met het in kaart brengen 
van hoe cultuuronderwijs op de Schakel er nu uit ziet. Wordt er in alle groepen 
handvaardigheid, tekenen, muziek en drama gegeven? Of wordt er juist maar een van deze 
vakken gegeven en zo ja, waarom? Wat zijn onze wensen voor de toekomst: willen we een 
nieuwe methode aanschaffen, gastdocenten uitnodigen of vaker naar een museum of 

voorstelling? Dit zijn allemaal vragen waar we achter de schermen mee bezig zijn. We zijn 

ook aan het kijken hoe we cultuur kunnen koppelen aan Blink, om de betrokkenheid nog 
groter te maken.  
 
 
 
 

 
 

Agenda 
 

10 januari   
Eerste schooldag in 2022  
 
17 januari 

MR vergadering 
 
Start toetsweken Cito 

 
26 januari 
Start nationale voorleesdagen 
 
17 februari 
Rapport 1 gaat mee naar huis 

 
21 – 24 februari 
Driehoeks- & rapportgesprekken 
 
23 & 24 februari 

Laatste werkdag juf Ineke voor haar 
pensioen (meer info volgt…) 

 
25 februari 
Studiedag en start voorjaarsvakantie 



 

 

 
Bereikbaarheid tijdens de kerstvakantie 

Voor bijzonderheden is de directie bereikbaar via onderstaand emailadres of via parro. 
 
Chantal de Grutter, directeur locatie Donken: 
c.degrutter@veluwseonderwijsgroep.nl 
 
Martijn de Glopper, directeur locatie Hoeven: 

m.deglopper@veluwseonderwijsgroep.nl 
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