
 
  

Nieuwsbrief april 2022 
 

Beste ouders en verzorgers,  
 
Voor u ligt de nieuwsbrief van april.  
 
Wat een mooie maand hebben we achter ons liggen. De kinderen 
hebben genoten van de vele activiteiten die er waren en alles was (en 

is) weer zoals normaal. De groepen gingen naar het bos, naar de 

Spelerij, op schoolreis, naar het NewTechPark, de Citotoets in groep 8 is 
gemaakt, (vandaag) vierden we de 10e Koningsspelen en in de klassen 
is uiteraard ook veel geleerd en hard gewerkt. 
 
We kijken met elkaar uit naar de laatste 9 weken van dit schooljaar. Een 
aantal groepen gaat nog op schoolreis, de groepen 7 gaan op Hapskamp 
en de groepen 8 gaan op kamp naar Ameland. Tevens wensen wij in het 

bijzonder de kinderen uit groep 8 een mooie afsluiting toe van hun tijd 
op De Schakel! 
 
Met vriendelijke groet,  
namens al het personeel van De Schakel en Fris!, 
 

Chantal de Grutter en Martijn de Glopper 
Directeuren KBS De Schakel 
 
 
Vertrek Chantal de Grutter als directeur van De Schakel 
Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken u persoonlijk te informeren over mijn 
aanstaande vertrek. Vanuit ons bestuur bent u recent geïnformeerd dat ik De Schakel ga 

verlaten. Ik ga een nieuwe uitdaging aan als directeur op de Eloy in Ugchelen. Dit is tevens 
een basisschool vallend onder de Veluwse Onderwijsgroep. Om de keuze te maken voor een 
nieuwe uitdaging is leuk, maar de keuze maken om De Schakel los te laten is niet eenvoudig. 
Ik heb met heel veel plezier gewerkt op De Schakel Donken, er staat een fantastisch team, 
enorm enthousiaste kinderen en betrokken ouders. Met pijn in mijn hart ga ik dat na de 
zomervakantie loslaten. Tot de zomer blijf ik zeker nog verbonden aan De Schakel. Ik blijf de 
nieuwbouw en de verhuizing begeleiden en daarnaast begeleid ik nog wat lopende zaken. 

Overige taken zal ik tijdelijk overdragen. Daarnaast ga ik ook al starten op de Eloy. Per week 
kan het wisselen waar ik aanwezig ben. 
 
Voor De Schakel worden nu gesprekken gevoerd over hoe de toekomst eruit gaat zien. Wat 
is nodig voor De Schakel en hoe ziet dat eruit? Deze gesprekken vinden nu op directie- en 
teamniveau plaats. Ook de MR wordt actief betrokken bij dit proces. Op het moment dat wij 

hierover iets kunnen melden, zullen wij u uiteraard informeren. 
 
Met vriendelijk groet,  
Chantal de Grutter 
 

Bereikbaarheid in de meivakantie 
In de meivakantie zullen de leerkrachten de mail en Parro niet tot nauwelijks lezen. Bij 
urgente zaken kunt u contact opnemen met Chantal of Martijn, via Parro of de mail: 

c.degrutter@veluwseonderwijsgroep.nl 
m.deglopper@veluwseonderwijsgroep.nl  
Vermeld in de mail graag, indien dat nodig is, uw telefoonnummer. 
 
Zelftesten 
Inmiddels neemt het aantal besmettingen onder leerlingen en het personeel af. Ook merken 
wij dat zelftesten minder worden gebruikt. Wij hebben echter nog een flinke voorraad 

zelftesten op school. De komende tijd worden deze nog uitgedeeld aan de leerlingen die 
thuis weinig tot geen testen meer hebben. Mocht u ook nog testen willen, vraag dat dan 
even via Parro aan de leerkracht. Dat geldt ook voor ouders van kinderen in groep 1 t/m 5.  

Agenda 
 
 
23 april t/m 8 mei 

Meivakantie 
 
9 t/m 13 mei 

Kleuterouders in de school 
bij de spelinloop tot 8.30u 
 
11 mei  

Schoolreis groep 4D + 
groepen 5 en 6 
 
Vanaf 16 mei 
Start toetsweken Cito in  
groep 3 t/m 7 

 
17 t/m 20 mei 
Avondvierdaagse 
 

26 & 27 mei 
Hemelvaart – alle 
leerlingen zijn vrij 

 
2 juni  
EricaCup (loc. Donken) 
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Groepsindeling schooljaar 2022-2023 

Op dit moment zijn wij bezig met de groepsindeling en personele bezetting voor de groepen 
in 2022-2023.  
De meeste groepen zullen als samenstelling gelijk blijven en niet wijzigen.  
Wij zullen komend schooljaar werken met 18 groepen. 
 
Locatie Hoeven krijgt 12 groepen: 

Groep 1/2A Groep 5 

Groep 1/2B Groep 6 

Groep 3A Groep 7A 

Groep 3B Groep 7B 

Groep 4A Groep 8A 

Groep 4B Groep 8B 

 
- Wij werken komend schooljaar met 2 kleutergroepen. Dit betekent dat de kinderen in 

de huidige 3 groepen 1 opnieuw worden verdeeld over 2 groepen.  
- De kinderen die uit de groepen 2 komen, worden verdeeld over 2 groepen 3. Dit 

worden kleine groepen 3.  
- De kinderen uit groep 7 uit de huidige groep 7/8, blijven één klas. De groepen 7 

worden niet opnieuw ingedeeld. 

 

Een aantal groepen zal komend schooljaar in leerlingaantal rond de 20 liggen. Wij kiezen 
daar op dit moment bewust voor. Dit betekent echt niet dat dit in de toekomst altijd zo kan 
of zal blijven. 
 
Locatie Donken krijgt 6 groepen: 

Groep 1/2 Groep 5/6* 

Groep 3 Groep 7 

Groep 4 Groep 8 

 
- Groep 5/6 zal op minimaal 3 ochtenden gesplitst worden.  
* De kans is groot dat deze combinatiegroep blijft. Toch is het nog even onder 
voorbehoud. De leerlingaantallen in deze en andere groepen kunnen nog wisselen. Dit 
kan er voor zorgen, dat er alsnog een andere combinatiegroep wordt gevormd. 

 

De personele bezetting per klas zullen wij voor eind juni a.s. aan u versturen. 
 
Leerling- en oudertevredenheidsonderzoek 
De afgelopen periode is het leerling- en oudertevredenheidsonderzoek afgenomen. Alle 
leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 hebben het onderzoek ingevuld en ruim 2/3e van alle 
gezinnen heeft het onderzoek ook ingevuld. 
 

Op https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/apeldoorn/26427/rooms-katholieke-
basisschool-de-schakel/tevredenheid/ kunt u de resultaten van beide onderzoeken lezen. 
 
Schoolreisje groep 4 Donken + groep 5 en 6 

Inmiddels zijn de betreffende groepen geïnformeerd over de nieuwe datum van het 

schoolreisje, woensdag 11 mei. De datum heeft wat ruis opgeleverd in de groepen, onze 

excuses hiervoor. Door een foutieve datum in onze jaarkalender was er een ongelukkige 

datum gekozen voor het schoolreisje. Door de grote betrokkenheid van de ouderraad en de 

betrokken teamleden hebben we een nieuwe datum kunnen vaststellen. Wij wensen groep 

4D en alle groep 5 en 6 alvast een hele fijne dag toe. 

 
EricaCup bericht van de organisatie - Donken 
Na 2 jaar is het dan eindelijk weer zover: op 2 juni aanstaande zal de EricaCup weer gaan 

plaatsvinden. Tijdens deze sportieve dag zullen de leerlingen van de Gong, Schakel en 
Bongerd het tegen elkaar gaan opnemen om te strijden om de enige echte EricaCup. Het 
evenement zal dit jaar alweer voor de 34ste keer gaan plaatsvinden op het veld aan de 
Rademakersdonk/Ericastichting en is daarmee echt een traditie binnen de scholen. In de 
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ochtend zullen de groepen 1 t/m 4 met elkaar de strijd aangaan, in de middag is het aan de 
groepen 5 t/m 8. De EricaCup wordt georganiseerd door enthousiaste ouders van de 3 

genoemde scholen en zij weten er elk jaar weer een mooi feest van te maken. 

Tijdens de cupdag verwachten we een totaal van ruim 500 leerlingen. Om dit allemaal in 
goede banen te kunnen begeleiden zijn we afhankelijk van veel vrijwilligers. We zoeken 
ouders/grootouders/verzorgers om de kinderen tijdens de ochtend/middag te begeleiden, 
maar ook om te helpen bij de spelletjes. 

 
Kunt u ons helpen? 
 
Geef dan nu uw beschikbaarheid op door op 

onderstaande link te klikken, want zonder 
vrijwilligers kan de EricaCup helaas niet 
doorgaan. Eventuele opmerkingen kunt u in het 
formulier kwijt. Heeft u vragen over de 
EricaCup? Stel ze via email: 
ericacup@gmail.com. 

 
Wij kijken uit naar een fantastische dag en zien uit naar uw aanmelding. 
Team EricaCup Aanmelden via Google Forms als Hulp (groot) ouders EricaCup 2022 
https://forms.gle/f9AewvcbfwGjdtXb6 

U kan het formulier meerdere malen invullen of de link doorsturen. 

Nieuwbouw locatie Donken 
De afgelopen weken heeft het behoorlijk geregend in Apeldoorn. Nu was het dak al helemaal 
wind- en waterdicht, maar de vele regen was niet goed voor het metselwerk. Dit is hiermee 
stil komen te liggen en heeft daardoor vertraging opgelopen. Hoe groot de vertraging is en of 

deze ingelopen kan worden is de vraag. Wij hopen komende maand een oplevermoment te 
kunnen bepalen zodat wij ons ook kunnen voorbereiden op de verhuizing. De komende 
weken staat onder andere het aanbrengen van de cementdekvloer en de buitenkozijnen, 
naast het afronden van het metselwerk, op de planning. 
 
Recent is bekend geworden dat er een nieuwe school in onze tijdelijke locatie aan de 
Gijsbrechtgaarde zal gaan komen. De planning is dat deze school na de zomervakantie in ons 

pand zit. Dit betekent dat wij er dan uit moeten zijn. Dit kan uiteraard alleen als ons nieuwe 

onderkomen klaar is! U begrijp dat dit een strakke en nauw sluitende planning is. Wij 
onderhouden hierover intensief contact met de gemeente, die verantwoordelijk is voor de 
huisvesting van scholen binnen onze gemeente.   
 
Nieuws uit de klas 

Afsluiting thema Kriebelbeestjes 
Bij de kleuters hebben we de afgelopen weken gewerkt 
over ‘Kriebelbeestjes’.  
We hebben van alles ontdekt en geleerd. Ook hadden 
we rupsen in de klas die zijn uitgegroeid tot vlinders. 
Fantastisch om te zien.  
Woensdag 20 april was de afsluiting van dit thema. Voor 

het eerst weer met ouders in de klas. Wat fijn dat dat 
weer kon.  

 

https://forms.gle/f9AewvcbfwGjdtXb6


 

 

  
 
Nieuws vanuit Fris! 
Beste ouders/verzorgers en kinderen, 

  
Wij wensen jullie allemaal een hele fijne meivakantie toe! 

En voor de kinderen die wel in de vakantie komen spelen op de BSO hebben wij weer 
superleuke activiteiten op de planning staan. 
Wij hebben er weer zin in, jullie ook? 
Laten we hopen op zonnige weken en na 2 jaar een feestelijke Koningsdag! 

  
Met vriendelijke groet, 
Team De Schakel Fris! kinderdagverblijven 
 
Sportstimulering Apeldoorn - Accres 
Hierbij willen we jullie informeren over het sportprogramma in de meivakantie! Dit jaar heeft 
de meivakantie het thema ‘De week van het Park’. De activiteiten in de meivakantie hebben 

allemaal een relatie met het park. Zo willen we iedereen de mogelijkheden van het park en 
het sporten in de openbare ruimte laten ervaren. Lekker sporten in de buitenlucht! 
Het programma in het kort: 

  
Obstacle parcours Mheenpark 
Een gave obstakelrun waarbij je wel 14 verschillende onderdelen doet! 
Familiedag 

Een leuke dag uit met het hele gezin! De dag bestaat uit een speurneuzenroute bij park Berg 
en Bos en leuke activiteiten bij het Boschbad. 
Sportservice Run 
Het alternatief voor de scholierencross dit jaar! De scholierencross kon helaas niet doorgaan, 
maar niet getreurd! De Sportservice Run maakt dit helemaal goed. 
Streetwise Cup 

Het grootste straatvoetbaltoernooi van Nederland! We spelen de voorronde op het nieuwe 
Cruijff Court Plus in Orden. 
Kijk voor meer informatie (bijvoorbeeld het inschrijven) op onze website 
 

Sport- en Beweegaanbod - Sportservice Apeldoorn 
  
Tot in de meivakantie! 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sportserviceapeldoorn.nl%2Faanbod%2F%3Fdoelgroep%255B0%255D%3Dmeivakantie&data=05%7C01%7Cm.deglopper%40veluwseonderwijsgroep.nl%7C89c96c76a8c940fbbc7508da2226591e%7C4800b5e05b58471d87ea4bb1a74e0887%7C0%7C0%7C637859845340317919%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dJcO3Rg9wswMCnHqWUBhDdbJ4h3BdnmeOXG%2FcJSep2o%3D&reserved=0

