
 
  

Nieuwsbrief januari 2022 
 
Beste ouders en verzorgers,  
 
Voor u ligt de nieuwsbrief van januari. 
 
Inmiddels zijn we na de kerstvakantie alweer 3 weken open. We zijn 

blij dat steeds meer kinderen weer op school zijn, nadat de 

quarantainemaatregelen zijn versoepeld. Uiteraard wensen we alle 
leerlingen (en gezinsleden) die wel thuis zijn alle beterschap toe en 
we hopen jullie/u snel weer te zien. 
 
Pensioen Ineke Harleman  

Eind februari staat in het teken van afscheid nemen van juf Ineke 
Harleman. Begin 1978 startte zij op De Schakel, nu ruim 44 jaar later, 
gaat zij met pensioen! Op donderdag 24 februari a.s. nemen alle 
leerlingen en het personeel afscheid van haar. Ook ouders en oud-
leerlingen kunnen die dag afscheid nemen. Hoe dit alles er uit gaat 
zien is nog niet helemaal bekend. In de tweede week van februari 
krijgt u hier meer informatie over. 

 
Veel leesplezier! 
 

Met vriendelijke groet, namens al het personeel, 
 
Chantal de Grutter en Martijn de Glopper 
Directeuren KBS De Schakel 

 
 
Coronamaatregelen 
De afgelopen weken was er een zeer wisselend beeld op onze 2 locaties en op onze collega-
scholen. Op De Schakel viel het aantal besmettingen mee en zijn er bijna geen klassen in 
quarantaine gegaan of naar huis gestuurd. Bij andere basisscholen van de Veluwse 

Onderwijsgroep was soms 75% van de groepen thuis. 
 
Gelukkig dragen de nieuwe quarantaineregels positief bij aan het geven van fysiek onderwijs. 
Inmiddels loopt het aantal besmettingen wel verder op. Blijft u een besmetting in de 

thuissituatie alstublieft wel melden aan de leerkracht, Chantal of Martijn.  
 
Mocht uw kind in quarantaine zitten en onderwijs willen volgen, omdat het kind niet echt ziek 

is, dan zal de leerkracht met u kijken wat haalbaar is. Onze focus ligt op fysiek onderwijs.  
U zult begrijpen dat fysiek onderwijs bieden met daarnaast de laptop open voor online 
onderwijs, wat vraagt van de leerkracht en de groep. 
  
Wij hebben geen vaste afspraak over het online onderwijs dat we kunnen bieden. Per situatie 
zullen we maatwerk leveren. Dat kan betekenen dat het ene kind de hele ochtend online kan 
aansluiten en het andere kind bij één les per dag. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

 
Vossenjacht geannuleerd - DONKEN 
De activiteitencommissie staat te poppelen om leuke activiteiten te organiseren voor de 
kinderen op locatie Donken, maar helaas nemen de hoeveelheid besmettingen behoorlijk toe 

waardoor zij genoodzaakt zijn om de vossenjacht voor groep 6 van komende vrijdag te 
annuleren. 

 
Wijziging datum schoolreisje groep 5-6 
Alvast goed om te noteren is dat de datum van het schoolreisje voor groep 5-6 is gewijzigd. 
Wij gaan nu op 17 mei op schoolreisje met groep 5 en groep 6. Op locatie Donken hebben 
we te maken met een groep 4-5 combinatie en daarvoor is besloten dat deze groep als 
geheel meegaat met dit schoolreisje. 

Agenda 
 
21 feb t/m 11 maart   
Driehoeksgesprekken groep 
1 t/m 7 
 
23 februari  
Laatste werkdag  

juf Ineke Harleman 
 
24 februari 
Afscheid  
juf Ineke Harleman 
 

25 februari  
Studiedag –  
alle kinderen zijn vrij. 
 
26 februari 
Start voorjaarsvakantie 
 

7 t/m 15 maart   

Adviesgesprekken groep 8 
 



 

 

Citotoetsen in Coronatijd 
Op dit moment zitten we midden in onze Cito afnames. We hebben vier weken de tijd om 

alle toetsen af te nemen. Door Corona zien de weken er anders uit dan normaal.  
 
Leerkrachten hebben in quarantaine gezeten, waardoor er soms vanuit huis les werd 
gegeven of de groep werd overgenomen door een andere juf of meester. Naast de 
leerkrachten zijn er veel kinderen langere periodes thuis (geweest).  
 

Hierdoor is het een grote uitdaging om alle toetsen op tijd af te krijgen. In de klassen 

worden alle toetsen al wel afgenomen, maar er zijn veel kinderen die (delen van) toetsen 
hebben gemist, welke ze later zullen inhalen. We willen de kinderen niet meerdere toetsen 
op een dag laten maken en we gunnen ze de tijd die ze daarvoor nodig hebben.  
 
Dit zorgt ervoor dat het bij een aantal kinderen zo kan zijn dat we voor het rapport, die in 
februari mee naar huis gaat, niet alle toetsen hebben kunnen afnemen. Hierdoor zullen er 

wellicht toetsen ontbreken. Deze toetsen nemen we natuurlijk wel af maar zullen dan op een 
later moment aan u als ouder/verzorger worden teruggekoppeld. We hopen op uw begrip. 
 
Leerling- en oudertevredenheidsonderzoek 
In maart en april a.s. wordt het jaarlijkse leerlingtevredenheidsonderzoek gehouden onder 
de leerlingen van groep 6, 7 en 8. 
Het oudertevredenheidsonderzoek wordt elke 2 jaar afgenomen. Dit jaar krijgen alle ouders 

een uitnodiging om het onderzoek in te vullen. In maart ontvangt u hier meer informatie 

over. 
 
Driehoeksgesprekken over het rapport 
Tijdens de driehoeksgesprekken over het rapport gaan we gebruik maken van een 
gespreksformulier. Dit formulier krijgen de kinderen van groep 5, 6 en 7 met het rapport 

mee naar huis.  
Het is de bedoeling dat u samen met uw kind het rapport bekijkt en als voorbereiding op het 
gesprek het formulier samen invult, zodat het gesprek nog doelgerichter en effectiever kan 
zijn. We maken hiermee de kinderen (nog) meer eigenaar van hun eigen leerproces en 
stimuleren hen om na te denken en te reflecteren op hun ontwikkeling en vooruit te kijken 
op de periode die voor hen ligt.   
Het is de bedoeling dat het kind dit formulier zelf meeneemt naar zijn/haar gesprek. 

 
Gespreksplanning driehoeksgesprekken en adviesgesprekken via Parro 

In de week van 7 februari ontvangt u van de leerkracht de uitnodiging voor de gesprekken. 
U kunt zich dan inschrijven op een van de momenten in week 8, 10 of 11. 
Alle gesprekken voor groep 1 t/m 7 zullen digitaal via Teams plaatsvinden. De 
adviesgesprekken voor groep 8 zijn wel op school. 
 

Vakantiedata 2022-2023 
Hieronder treft u het vastgestelde vakantierooster aan voor komend schooljaar. De dagen 
waarop uw kind een extra vrije dag heeft i.v.m. een studiedag, worden in juni/ juli a.s. 
bekend gemaakt. 

 



 

 

 
Nieuwbouw locatie Donken 

Het hoogste punt van de bouw is bereikt. En dit hebben we gevierd! Vrijdag 21 januari zijn 
alle groepen van locatie Donken om de beurt op de bouwplaats geweest. Middels een kale 
plattegrond mochten de kinderen door het pand lopen, zelf bedenken waar alles kan komen. 
Dit leverde leuke gesprekken op. ‘Ik denk dat het kamertje van juf Chantal hier komt’ zei de 
een. Waarop de ander de ruimte te klein vond voor een kantoor. Ook de speelzaal heeft 
meerdere posities gekregen in het pand volgens de verschillende groepen. Aan het einde van 

het bezoek heeft iedere groep de bouwvakkers een tasje met inhoud gegeven. Zo gaf 

bijvoorbeeld de onderbouw een tube mosterd en gaf groep 6 bolletjes. Groep 8 sloot het 
bezoek af met warme kroketten, waarna de bouwvakkers een lekkere warme lunch hadden. 
Om het gevoel van “samen vieren” te versterken, hebben wij op locatie Donken als lunch 
allemaal een broodje kroket gegeten. 
 
Het hoogste punt hoor je te vieren met ‘Pannenbier’. Als team hebben wij in de bouwkeet 

een gepersonaliseerd bierkrat neergezet voor de bouwvakkers met daarop de tekst:  
 

Het hoogste punt is bereikt!  
Jullie zijn onze onmisbare “Schakel” naar een nieuw schoolgebouw!  

Top werk, ga zo door! 
 

 
 
School Maatschappelijk Werk  
 
Beste ouders/ verzorgers, 

 
Graag stel ik mij even voor: 
Sinds januari 2021 ben ik aan ‘De Schakel’ verbonden als School Maatschappelijk Werker 
(SMW). 
Als oud-gym juf zal het je niet verbazen dat ik van sporten houd, o.a. volleybal, yoga en 
wandelen in het bos en aan het strand. Behalve sporten mag ik ook graag tekenen. 
Ik ben getrouwd. Mijn partner en ik hebben samen vier kinderen en inmiddels twee 

kleinkinderen waar we erg van genieten. 



 

 

  
Wat kun je van mij als SMW verwachten? 

Soms merk je dat je kind zich niet helemaal prettig voelt, niet lekker in zijn of haar vel zit. Je 
kind is vaak boos, verdrietig, moe of lusteloos. 
Merk je iets van pestgedrag of dat je kind het lastig vindt om vriendjes te maken? Dat kan 
met school te maken hebben en soms speelt er iets in de thuissituatie wat lastig is voor je 
kind. Als je ernaar vraagt is er niets aan de hand of je kind wil er niets over zeggen. En dan 
weet je als vader of moeder even niet meer hoe jij je kind kan helpen. 

Ook kan het zijn dat je zorgen om geld hebt of misschien heb je vragen over 

sportmogelijkheden of over kinderactiviteiten in de wijk? Kun je de sportcontributie niet 
betalen? Misschien kan Stichting Leergeld je helpen of ik kan een aanvraag doen bij het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur. Alle kinderen kunnen zo in elk geval meedoen aan één sport- of 
cultuuractiviteit. 
  
Hoe doe ik dat? 

Behalve met jou als ouder kan ik één of meer gesprekjes met jullie samen voeren, of met je 
kind alleen. Eerst maken we kennis door bijvoorbeeld het gezin te tekenen. Met behulp van 
emotiekaartjes kunnen we gevoelens zichtbaar en bespreekbaar maken. Met 
kwaliteitskaartjes kunnen we zien waar je kind al wél goed in is. Dat kan al een heleboel 
lucht geven! 
In gesprekjes met jonge kinderen werken we altijd samen. Daarbij gebruik ik vaak een 
handpop om mee te praten. Voor veel kinderen praat dat gemakkelijker. 

Belangrijk om te weten is dat ik altijd samenwerk met de IB-ers, de jeugdverpleegkundige 

van het CJG en de gedragswetenschapper van het Samenwerkingsverband. 
  
Heb je vragen of maak jij je zorgen? Neem dan gerust contact op. Dan kunnen we in een 
gesprek samen sparren over jouw vragen, je zorgen of je kind. Twee weten meer dan één. 
Elke dinsdag ben ik van 08.15-11.00 uur op locatie ‘De Donken’ aanwezig aan de 

Gijsbrechtgaarde. 
Elke dinsdag ben ik van 11.30-14.15 uur op locatie ‘De Hoeven’ aanwezig aan de 
Rederijkershoeve. Behalve elke eerste dinsdag van de maand. Dan ben ik aanwezig op de 
Hoeven op donderdagochtend van 8.15 uur tot 11.00 uur. 
  
Je kunt me bereiken via de leerkracht, de IB-er of rechtstreeks. 
Mail dan naar Lyke Lagerwey: l.lagerwey@stimenz.nl  

 
Graag tot ziens! 

Met vriendelijke groeten, 
 
Lyke Lagerwey, 
06-2500 9723 
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