
 
  

Nieuwsbrief februari 2022 
 
Beste ouders en verzorgers,  
 
Voor u ligt de nieuwsbrief van februari.  
 

We zijn erg blij dat we over de grote piek van het aantal besmettingen 
heen zijn. Toch ligt uitval van leerkrachten op de loer en zijn en worden 

leerlingen nog ziek. Dagelijks doen we er alles aan om de groepen te 
bemensen, helaas lukt dit niet altijd. 
 
Wij waarderen de lieve en waarderende woorden van ouders enorm. Meer 

dan eens lieten ouders ons de afgelopen tijd weten dankbaar te zijn voor 
alle inzet, flexibiliteit en grote betrokkenheid van de leerkrachten. Dank u 
wel! Dagelijks zetten wij ons met man en macht in om alle (online) lessen 
zo goed mogelijk te verzorgen. Die bemoedigende woorden doen ons dan 
zeer goed! 
 
Gisteren, donderdag 24 februari, heeft juf Ineke afscheid genomen van 

De Schakel. Ze heeft alle groepen op locatie Hoeven bezocht, is door 
(oud-)ouders, oud-leerlingen en oud-collega’s bedankt en daarna door het 
schoolteam in het zonnetje gezet. Ze heeft een prachtige dag gehad en 

neemt met een volmaakt en tevreden gevoel afscheid van 44 jaar werken 
op De Schakel. 
 
Voor nu wensen wij iedereen een goede vakantie toe!  

Tot maandag 7 maart! 
 
Met vriendelijke groet, namens al het personeel, 
 
Chantal de Grutter en Martijn de Glopper 
Directeuren KBS De Schakel 

 
Coronamaatregelen 
Met alle aanpassingen die er in de maatschappij plaatsvinden, zullen wij op De Schakel 
meegaan in deze veranderingen en de komende tijd versoepelen. Zoals gezegd is de kans op 

besmettingen nog niet weg en is ons belangrijkste doel om dagelijks alle kinderen les te 
geven en te zorgen dat de leerkrachten aanwezig zijn. Om die reden gaan niet ‘alle deuren’ 
direct open.  

 
Na de voorjaarsvakantie zullen de volgende zaken wel of niet worden aangepast: 

- Groep 6, 7 en 8 en het personeel hoeft vanaf dat moment geen mondkapje meer te 
dragen. Het mag wel.  

- Besmettingen worden niet meer via Parro gemeld.  
- De focus ligt op het onderwijs op school. Online onderwijs (voor kinderen in 

quarantaine) wordt de komende tijd afgebouwd. Maatwerk is uiteraard mogelijk 

maar zal niet langer vanzelfsprekend zijn. 
- Alle activiteiten in en buiten de klas zijn weer mogelijk en toegestaan. 
- Kinderen van groep 6, 7 en 8 en het personeel wordt gevraagd 2x per week een 

zelftest te doen. De testen worden door school verstrekt. Heeft u kinderen in een 
lagere groep en heeft u een (paar) test(en) nodig, dan mag u dat altijd vragen aan 

de leerkracht van uw kind en krijgt u er een paar mee. 

- De driehoeksgesprekken in de eerste week van maart a.s. zijn nog digitaal.  
(De adviesgesprekken van groep 8 zijn wel live op school) 

- De 5 afspraken over ‘ouders in de school’ gaan vanaf 7 maart 2022 weer in. 
Hieronder leest u nogmaals de 5 afspraken. 

- Het kijken in de klas zal voor de kleutergroepen nog niet in maart 2022 plaatsvinden. 
U krijgt van de leerkrachten via Parro te horen wanneer het wel is. 

 

Agenda 
 

 
25 februari  
Studiedag –  
alle kinderen zijn vrij. 

 
26 februari 
Start voorjaarsvakantie 
 
7 t/m 15 maart   
Adviesgesprekken groep 8 

 
7 maart 
MR-vergadering 
 

24 maart 
Studie(mid)dag 
Groep 1/2 hele dag vrij 

Groep 3-8 v.a. 12 uur vrij  
 
30 maart 
Grote Rekendag 



 

 

Ouders in de school 

U heeft dit bericht eerder kunnen lezen in de nieuwsbrief van oktober 2021. Wij vermelden 

het nu nogmaals omdat onderstaande vanaf maandag 7 maart 2022 a.s. weer gaat gelden. 

 

Op de studiedag van maandag 4 oktober 2021 jl. hebben wij met het team gesproken over 

hoe en wanneer ouders weer de school in mogen en kunnen. Dit is met de MR besproken 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. 
(Voor locatie Donken geldt dit schooljaar een uitzondering i.v.m. de tijdelijke 
huisvesting aan de Gijsbrechtgaarde) 

 

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. 

 
Nieuwbouw locatie Donken – Groen plein 
Naast dat wij een nieuw schoolgebouw krijgen, mogen we ook het plein opnieuw inrichten. 
Hiervoor gaan wij de subsidie voor groene schoolpleinen aanvragen. Dit proces is inmiddels 
gestart. Alle betrokkenen hebben inmiddels input kunnen leveren op hoe het nieuwe, groene 

plein eruit moet komen te zien. Buurtbewoners aangrenzend aan de beide pleinen (De 
Schakel - Donken en De Bongerd) hebben een brief in de brievenbus gehad met de vraag 

hun input aan te leveren. Alle ouders van locatie Donken hebben online hun ideeën kenbaar 
kunnen maken. Als team hebben wij uitgebreid stilgestaan bij de verschillende zones en 
invullingen op het plein. In alle groepen hebben de kinderen ideeën, wensen en voorkeuren 
mogen aangeven. Alle input ligt nu bij de ontwerper Eelco Koppelaar, die met een plan gaat 
komen. Voor 1 mei 2022 dienen wij de subsidie aanvraag in om het ontwerp tot uitvoering te 
kunnen brengen. Als er een (concept)plan gedeeld kan worden, zullen we dat uiteraard doen. 
 



 

 

Gymleerkracht 
Vanaf maandag 7 maart a.s. zal meester Jesse Terpstra op alle maandagen de gymlessen 

gaan verzorgen op locatie Hoeven en op donderdag op locatie Donken. Vanuit de NPO-
middelen hadden wij de financiële mogelijkheden om dit te doen. Wij hebben wij met Accres 
een overeenkomst gesloten t/m de zomer van 2023 om elke week 10 gymlessen te laten 
geven. Van vakantie tot vakantie bepalen we met elkaar welke groepen deze lessen krijgen. 
De leerkrachten hebben op die momenten tijd om ander werk te doen. 
 

Jesse stelt zich hieronder voor: 

 
Even voorstellen 
Beste leerlingen, ouders/verzorgers en collega's van De Schakel, 
 
Via deze weg stel ik mezelf graag aan jullie voor.   
Mijn naam is Jesse Terpstra of meester Jesse, ik ben 32 jaar en woon in het 

mooie Apeldoorn. 
Na de voorjaarsvakantie start ik bij jullie op school als vakdocent 
bewegingsonderwijs. Tijdens mijn lessen bewegingsonderwijs vind ik plezier 
ontzettend belangrijk, daarnaast zet ik in op het ontwikkelen van 
motorische skills, samenwerken en het beleven van succes ervaringen. 
Ik geloof namelijk dat het op jonge leeftijd ervaren van succes en plezier in 
bewegen, de kans vergoot op een leven lang plezierig bewegen op welk 

niveau dan ook. 

  
Zelf ben ik in mijn vrije tijd ook veel bezig met sport en bewegen. Zo doe ik 
aan CrossFit bij The Barbell Club 055, krachtraining in de sportschool, speel ik elke week een 
potje padel en houd ik ervan om een mooie wandeling te maken in de bossen van Apeldoorn. 
Daarnaast mogen mijn vrienden me ook altijd bellen voor een potje voetbal of rondje fietsen 

op de racefiets of mountainbike. 
Ook maak in mijn vrije tijd graag ruimte om leuke dingen te doen met vrienden en familie, 
een mooie reis te maken of lekker te relaxen op een mooi zonnig terras.   
  
Ik hoop je snel te ontmoeten in de gymzaal, op het schoolplein of bij een andere activiteit 
van Sportservice Apeldoorn! 
  

Sportieve groet,   
Jesse   

 
Nieuws vanuit Fris! 
Bij Fris! Kinderdagverblijven De Schakel bieden wij kinderen een veilige plek waar je mag 
zijn wie je bent. Wij willen je graag leren kennen, uitdagen met nieuwe dingen en bovenal 
een hele fijne tijd hebben samen. 

Op beide locaties van De Schakel hebben wij een eigen ruimte die wij hebben omgetoverd 
tot een echt gezellig Fris! lokaal. Als je langs onze ruimte loopt, zullen de kleuren roze en 
blauw je direct opvallen. 
  
Wij hebben samen alle tijd en ruimte om verschillende activiteiten te ondernemen. Elke dag 
starten wij onze middag op de BSO samen aan de tafel, de kinderen krijgen wat drinken, 

fruit/groente en een koekje. De pedagogisch medewerksters maken voor elke week een 
leuke themaplanning met verschillende activiteiten waaruit de kinderen kunnen kiezen op het 
keuze bord. Maar lekker luieren en ontspannen mag natuurlijk ook als je dat wilt. 

Bij de verschillende activiteiten kan je denken aan iets lekkers koken/bakken of iets tofs 
knutselen. Ook sport en spel activiteit vinden wij belangrijk en leuk om op het programma te 
hebben. 
Natuurlijk spelen we ook lekker veel buiten! 

 
Heeft u interesse of wilt u graag eens langskomen voor een rondleiding? U bent van harte 
welkom! Mailen kan naar: schakel-donken@friskdv.nl of schakel-hoeven@friskdv.nl 
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