
 
  

Nieuwsbrief maart 2022 
 

Beste ouders en verzorgers,  
 
Voor u ligt de nieuwsbrief van maart.  
 
Heel veel lijkt op school weer ‘als normaal.’ Groepen gaan weer op 
excursie, de schoolreizen gaan door, de Avond4Daagse gaat gelopen 

worden, kinderen kunnen weer ‘tutorlezen’ met elkaar; kortom: zoals 

we het altijd deden! 
 
Ziekte van kinderen en leerkrachten is helaas nog wel aan de orde van 
de dag. Dank voor uw begrip als klassen soms toch een dag 
thuisonderwijs krijgen omdat er echt niemand beschikbaar is. 
 
Juf Hanny met pensioen 

Aan het einde van deze maand gaat juf Hanny met pensioen. We gaan 
haar op school enorm missen. Juf Hanny werkt ruim 25 jaar op De 
Schakel – Hoeven en kent eigenlijk iedereen: kinderen, personeel en 
alle ouders.  
Op donderdag 21 april zal Hanny afscheid nemen van alle kinderen, 
het personeel en u. U ontvangt hiervoor volgende week de 

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

 
 
Palmpasen/Pasen 
De groepen 1-2-3 zijn druk bezig met hun palmpaasstokken. Op 
vrijdag 8 april zullen zij een Palmpaasoptocht houden in de wijk 
rondom school. De optocht vertrekt om 13.30 uur. 
 

Op donderdag 14 april a.s. vieren wij Pasen op school met de 
kinderen. De viering staat in het teken van ‘Het is niet afgelopen’. 
Pasen is een mysterie. De dood blijkt niet het einde. Nieuw leven dient 
zich aan. Net als in de natuur om ons heen.  
 
Ontwikkelteam vakdidactiek – nieuwe rekenmethode 

Al een aantal maanden zijn wij ons als team aan het verdiepen in een 
nieuwe rekenmethode.  
 
We hebben geïnventariseerd wat we belangrijk vinden voor goed 
rekenonderwijs op onze school. Zo hebben we vastgesteld dat we een 
methode willen die uitdagend en uitnodigend is. Deze moet de stof 
grondig aanbieden. We willen ook het bewegend en interactief leren 

inzetten; dat is één van onze speerpunten. Het rekenen moet zichtbaar te 

maken zijn in de klassen en daarnaast willen we veel materiaal en 
rekenspellen gebruiken. 

Het is belangrijk dat de methode aansluit bij het individuele niveau van de 
leerlingen. We willen veel oefenmogelijkheden om zo de stof te begrijpen 
en daarnaast willen we automatiseeroefeningen terug laten komen. Op 
school zijn we bezig met eigenaarschap van de leerling (doelen, 
feedback). Ook dit vinden we belangrijk om mee te nemen bij het 
uitkiezen van een methode. 

Agenda 
 
31 maart 
Kijkmiddag groep 1 t/m 8 van 
14.00-14.30 uur 
 
5 april 

Schoolreis groep 1 en 2 

 
6 april 
Open dag voor nieuwe ouders 
van 9-12 uur 
 

7 april 
Schoolreis groep 3 en 4 
 
14 april 
Paasviering in alle groepen 
 
15 – 18 april 

Paasweekend 
 

19 – 22 april 
Ouders in de school 
(zie uitleg op blz. 2) 
 
20 & 21 april 

Cito eindtoets groep 8 
 
21 april  
Laatste werkdag en afscheid 
juf Hanny 
 

22 april  
Koningsspelen 
 

23 april t/m 8 mei 
Meivakantie 
 
9 t/m 13 mei 

Kleuterouders in de school 
(zie uitleg op blz. 2)  
 
17 t/m 20 mei 
Avond4Daagse 



 

 

Op verschillende manieren hebben we naar methodes gezocht (Webinars, voorlichtingen en 
zichtzendingen). We hebben besloten om, in de groepen 3 t/m 8, de komende tijd twee 

methodes uit te gaan proberen; 
- de nieuwe versie van de Wereld in Getallen, en;  
- de digitale methode Snappet (een rekenmethode volgens leerlijnen). 

De kleutergroepen werken met de map Gecijferd bewustzijn en gaan hier mee verder. 
Daarnaast worden de doelen toegepast in de kringen en bij het spelen in de hoeken. 

Komende weken gaan we aan de slag met beide methodes. In juni gaan we beslissen welke 
methode we gaan gebruiken.  

Vraag namens het ontwikkelteam Kwaliteit en opbrengsten over de “Rapporten” 
Onlangs hebben wij wat veranderingen aangebracht in het rapport. Deze willen wij nog 
verder door ontwikkelen. 
Jullie mening is voor ons erg belangrijk. Daarom zijn wij op zoek naar een aantal ouders die 
hun ervaringen over het rapport met ons zouden willen delen.  
Mocht u ons hierbij willen helpen, kunt u een mail sturen naar; 

e.pieters@veluwseonderwijsgroep.nl (Meester Edwin Pieters) 

 

Ouders in de school 

Zoals u heeft kunnen lezen in de vorige nieuwsbrief zijn ouders weer welkom in de school. 

Het eerste moment voor de ouders van kleuters ging begin maart jl. nog niet door.  

 

In de agenda, op blz. 1 van deze nieuwsbrief, leest u dat er nu 2 momenten komen waarop 

ouders worden uitgenodigd: in de week van 19 – 22 april en de week van 9-13 mei.  

 

In de week van 19 – 22 april geldt dat de ouders van kleuters op 1 dag een keer mee naar 

binnen mogen en in de klas kunnen kijken. Om half 9 start de les en gaat u weer naar 

buiten. De ouders van groep 3 – 8 krijgen van de leerkracht een uitnodiging voor een 

moment waarop zij in de klas kunnen kijken.  

 

De week van 9 – 13 mei is alleen bedoeld voor de ouders van leerlingen uit groep 1/2. 

 

Nieuwsbrief 7 met het punt ‘ouders in de school’ is hier te lezen: 

https://kbsdeschakel.nl/wp-content/uploads/sites/12/2022/03/Nieuwsbrief-7-februari-22.pdf  
 
Bag2school en bloembollenopbrengst 
Met het geld van de ingeleverde zakken kleding van Bag2school en de verkochte 
bloembollen hebben we voor beide locaties weer materialen kunnen 
aanschaffen.  
Op locatie Donken is aangeschaft: nieuwe leesboeken, een draagbare 

geluidsbox, een boekenkar en 2 boomstamkrukjes. Alles met oog op de 
nieuwbouw. 
Op locatie Hoevenzijn boomwrackers, nieuwe leesboeken, een nieuwe 
muziekinstallatie en buitenspeelgoed voor de kleuters aangeschaft.  
 
Schoolvoetbal groep 7/8 

Woensdagmiddag 6 april '22 doen er 5 teams van de Schakel mee met 
het schoolvoetbaltoernooi. Er zijn 4 jongensteam en 1 meidenteam. Ze 
spelen bij Groen Wit '62 van 15.45 -17.45 uur. Wij wens hen een 
sportieve middag toe en hopen dat ze veel plezier met elkaar hebben. 
 
Avond4Daagse gaat door! 
In onze jaarplanning is per abuis de verkeerde datum opgenomen voor de Avond4Daagse in 

Ugchelen. Deze wordt gehouden van 17 t/m 20 mei. 
Binnenkort volgt, geregeld door de ouderraad, meer informatie over het inschrijven. 

mailto:e.pieters@veluwseonderwijsgroep.nl
https://kbsdeschakel.nl/wp-content/uploads/sites/12/2022/03/Nieuwsbrief-7-februari-22.pdf


 

 

 

Activiteitencommissie – DONKEN 

De activiteitencommissie op locatie Donken organiseert voor elke groep elk jaar 1 of 

meerdere leuke & gezellige momenten. Deze zijn opgenomen in de jaarkalender, echter door 

corona zijn een aantal activiteiten niet doorgegaan. Deze gaan we inhalen. Hieronder een 

overzicht: 

 

Activiteit Groep Was Wordt 

Eieren zoeken Groep 3 11 april 12 april 

Speurtocht Groep 4/5 30 mei  31 mei 

Playbackshow Groep 5/6 10 juni  3 juni 

Speurtocht avond Groep 7/8  26 november 10 juni 

Vossenjacht  Groep 6 4 februari 20 mei 

 
Nieuwbouw locatie Donken 
De bouw verloopt nog steeds ongeveer volgens de planning. Inmiddels is het dak waterdicht. 
De solatubes (lichtkoepels) zitten in het dak. De buitenmuren worden opgemetseld en 
daarmee begint het aan de buitenkant steeds meer op een school te lijken. De eerste 
leidingen zijn in de binnenmuren gefreesd, de kabelgoten die straks boven het plafond 

verdwijnen hangen al voor een groot deel. Inmiddels zijn alle kleuren voor binnen (deuren, 
wanden, keukens, vloeren etc) ook vastgelegd en zijn de materialen in bestelling.  

 
Ook voor de pleininrichting zijn we aan de 
slag. We hebben een inspectie met 
afgevaardigden van de gemeente gehad op en 
rond de bouwkavel met betrekking tot de 

verkeersveiligheid. Afgelopen week hebben we 
in klein comité een eerste opzet van Eelco 
Koppelaar mogen ontvangen over de terrein 
inrichting. Het gaat echt een mooi geheel 
worden! 
 
De grote vraag die steeds meer gaat spelen is, 

wanneer wordt het opgeleverd? Hierover 
kunnen we helaas nog geen uitspraak doen, al 

zouden we dat heel graag willen! De planning 
is rond de zomervakantie en vooralsnog loopt 
de bouw ongeveer volgens de planning. Als 
team hopen wij dat wij wederom de laatste 

twee dagen van het schooljaar kunnen 
benutten om terug te verhuizen, maar of dat 
gaat lukken blijft voor nu nog de vraag. 
 
 
Nieuws vanuit Fris! 
Kom jij ook gezellig spelen bij de peuteropvang op de Schakel Hoeven? 

Peuteropvang is een combinatie van 2 soorten opvang; enerzijds de peuterspeelzaal en 
anderzijds kinderopvang. Kinderen krijgen een educatief programma aangeboden ter 

voorbereiding op het naar school gaan en genieten daarbij mede van het verzorgende aspect 
van de kinderopvang. 

We bieden uw peuter een veilige speelplek én stimuleren de ontwikkeling van uw kind in 
brede zin. De kinderen leren samen spelen, samen delen en omgaan met regels & afspraken. 
Ook stimuleren wij taalontwikkeling door veel met elkaar te praten, naar elkaar te luisteren, 
verhaaltjes voor te lezen en liedjes te zingen. 



 

 

De peuteropvang kunnen wij samen met de Vlinderhoeve combineren, de peuters worden na 
het broodje eten naar het kinderdagverblijf gebracht. 

Kortom: Peuteropvang geeft kinderen een unieke mogelijkheid om zich al spelend te 
ontwikkelen. De basisschool is nu nog maar een kleine stap! Wilt u meer informatie of een 

rondleiding? Mail dan naar: schakel-hoeven@friskdv.nl 

Kind en Kerk: Op weg naar Pasen  

Voor kinderen zijn er in de Goede Week voor Pasen een aantal kindervieringen waarbij je 
met je kind(ere) van harte welkom bent.  
 
Locatie: Onze Lieve Vrouwekerk  
               Hoofdstraat 18  Apeldoorn 
 
9 april: Palmpaas viering om  16.30 uur.  

Alle kinderen wordt gevraagd een versierde 
palmpaasstok mee te nemen.  
Wil je meezingen met het kinderkoor ‘K Zing in deze 
viering? Kom dan naar de repetities op 1 en 8 april van 
18.30-19.30 u in het Emmaüshuis.  
 

15 april: Goede Vrijdag viering voor kinderen om 11.00 

uur 
We gaan samen de kruisweg van Jezus lopen. Wat 
gebeurde er toch allemaal op die dag?  
In de viering zit een doe-moment met de kinderen.  
Ouders kunnen deze viering samen met hun kind bijwonen.  
 

17 april: kinderdienst voor alle kinderen van klein naar groot. 
Tijdens de Paasmorgenviering in de kerk (11.00 uur), is er voor de kinderen een 
Paaskinderdienst in het Emmaüshuis dat naast de kerk ligt. We starten in de kerk! 
Na afloop gaan we eieren zoeken in de tuin.  
 
Eerste communie 
Is je kind 7-8 jaar en wilt het instappen in het voorbereidingstraject voor de kinderen, neem 

dan contact op met kindenkerk@rkapeldoorn.nl 

 
 
Mariska Litjes 
Kind en kerk Franciscus parochie  
 

mailto:kindenkerk@rkapeldoorn.nl

