
 
  

Nieuwsbrief mei 2022 
 

Beste ouders en verzorgers,  
 
Voor u ligt de nieuwsbrief van mei.  
 
Het schooljaar vliegt voorbij. We gaan de laatste weken van dit 
schooljaar in en over een paar weken is het al zomervakantie. 

Voordat het zover is, staat er nog wel het nodige te gebeuren: groep 8 

gaat op kamp, de groepen 7 op Haps, de fotograaf komt nog, de 
musical wordt opgevoerd, de driehoeksgesprekken worden gevoerd 
(de uitnodiging volgt binnenkort via Parro) en locatie Donken gaat 
opnieuw verhuizen naar hun prachtige nieuwe gebouw!  
 
We wensen iedereen een paar mooie, laatste schoolweken! 
 

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

 
Nieuws vanuit de ouderraad 
De laatste activiteiten van dit schooljaar zijn geweest en er wordt 
alweer vooruit gekeken naar komend schooljaar. Ook dan zal de 
ouderraad weer bij vele activiteiten hulp bieden. 
 
Tijdens de laatste vergadering zijn tal van activiteiten positief 

geëvalueerd. Er kwamen 2 punten naar voren die voor komend jaar 
van belang zijn voor u: 
 
Allergieën 
Wij zien het aantal (verschillende) allergieën toenemen. In overleg 
met de leerkrachten wordt altijd goed gekeken wat alle kinderen wel 
en niet mogen. Het lijkt soms zo te zijn, dat op de lijst met allergieën 

ook producten staan die kinderen wel mogen, maar niet lusten. Dat is 
niet de bedoeling. We vragen u dan ook om komend jaar alleen door 
te geven aan de leerkracht waarvoor uw kind echt allergisch is. 
 
Ouderavond (voorheen: algemene ledenvergadering (ALV) 
Jaarlijks legt de OR verantwoording af over de cijfers van het 

afgelopen jaar. In overleg met de directie en de MR wordt de 
begroting opgesteld en worden de uitgaven van de schoolreis- en 
ouderbijdragen gecontroleerd en vastgesteld. 
Dit gebeurt aan het einde van het schooljaar. En aan het begin van 
het nieuwe schooljaar wordt dit gepresenteerd aan alle ouders. Dit zal 
begin oktober 2022 zijn. Dit betekent dat de ouderavond (of algemene 
ledenvergadering, zoals op de kalender vermeld staat) van 7 juni a.s. 

geen doorgang vindt. 

 
Schoolfotograaf groep 7 Hoeven 
Wegens het verplaatsen van het Hapskamp van groep 7 Hoeven, zal 
de fotograaf voor groep 7 op een ander moment komen, namelijk op 
28 juni a.s. 
De ouders van groep 7H krijgen hierover binnenkort meer bericht. De 

datum kunt u wel vast opschrijven! 
 
 
 

Agenda 
 

 
2 juni  
EricaCup (loc. Donken) 
 
6 juni 

2e Pinksterdag – alle kinderen 

zijn vrij 
 
13 t/m 17 juni 
Groepen 8 op kamp naar 
Ameland 
 
20, 21 & 22 juni 

Groep 7 Hoeven op Hapskamp 
 
20 juni 
Schoolfotograaf Donken 
 
20 & 21 juni 

Schoolfotograaf Hoeven 

(m.u.v. groep 7) 
 
22 juni 
Studie(mid)dag 
Groep 1/2: hele dag vrijdag 
Groep 3 t/m 8: v.a. 12.00 uur 

vrij 
 
24 juni 
Het rapport gaat mee naar 
huis 
 
Vanaf 27 juni 

Driehoeksgesprekken groep 1 
t/m 6 en voorlopig-advies 
gesprekken groep 7 
 
28 juni 
Schoolfotograaf groep 7 
Hoeven 

 
6 juli  
Laatste schooldag locatie 
Donken aan de 
Gijsbrechtgaarde 
 

7 & 8 juli 
Verhuizing locatie Donken. Alle 

kinderen locatie Donken zijn 
vrij – start zomervakantie. 
 
8 juli – 12.00 uur! 
Zomervakantie! 



 

 

Kalender en studiedagen 2022-2023 
In de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar ontvangt u de data van de studiedagen voor 

komend schooljaar. In de eerste schoolweek ontvangt u de jaarkalender met alle activiteiten. 
 
Annuleren Pleinfeest 
Tot onze spijt moeten we het pleinfeest uitstellen. Het is een te groot evenement om vlak 
voor de verhuizing van de Gijsbrechtgaarde naar de Muntersdonk te organiseren. Omdat we 
het op beide locaties op dezelfde dag willen organiseren, zal het pleinfeest in het nieuwe 

schooljaar, in september, op beide locaties gaan plaatsvinden. 

 
Centrale Eindtoets groep 8 
Elke jaar wordt de basisschoolperiode van groep 8 afgesloten met een Eindtoets. 
Basisscholen zijn dit verplicht vanuit de overheid. De eindtoets laat zien welk niveau 
leerlingen hebben op het gebied van taal en rekenen. Dat heeft twee doelen:  

1. De eindtoets laat zien welk type vervolgonderwijs bij een leerling past. De eindtoets is 
daarmee een aanvulling op het schooladvies dat een leerling krijgt. De eindtoets is geen 
examen. Leerlingen kunnen niet slagen of zakken voor de toets. Als het toetsadvies hoger is 

dan het schooladvies, moet de school het schooladvies heroverwegen en eventueel 
bijstellen.  

2. De eindtoets geeft inzicht in de leerresultaten van een basisschool. De Inspectie van het 
Onderwijs gebruikt deze informatie om het totaal oordeel over de school te bepalen. Scholen 

kunnen aan de hand van de resultaten hun eigen onderwijs zo nodig aanpassen.  

Vorige week kwamen de resultaten van de eindtoets binnen. We zijn trots dat we kunnen 
zeggen dat de meeste leerlingen van groep 8 hun eigen gestelde doelen hebben behaald. 
Gefeliciteerd allemaal! Ook zijn wij blij dat het gemiddelde van onze school boven het 
landelijke gemiddelde lag. Deze meting wordt namelijk door de inspectie van het Onderwijs 
meegenomen in de beoordeling van onze school.   

Indeling groepen 1/2 en 3 op locatie Hoeven 
De komende weken zal de indeling worden gemaakt voor de 2 nieuwe kleutergroepen en de  
groepen 3 voor komend schooljaar.  
Werkhouding, concentratie, taakgerichtheid, didactisch niveau en zorgniveau spelen een 

grote rol bij de indeling van de groepen. Daarnaast hebben we gekeken met wie de kinderen 
graag spelen en werken. Wij zijn van mening dat we op basis van deze aspecten tot een zo 
evenwichtig mogelijke groepssamenstelling komen. 

Medio juni ontvangen alle ouders de formatie en ontvangen de ouders van deze groepen ook 
de namenlijst met de nieuwe groepssamenstelling. 
 

Meneer Reijer neemt afscheid van De Schakel (loc. Hoeven) 
Meneer Reijer heeft de afgelopen 5 jaar op locatie Hoeven gewerkt. Vanuit Lucrato werkte hij 
bij ons en zorgde dat elke dag de lokalen werden schoongemaakt. Ook deed hij tal van 
kleine klussen. 
Vrijdag a.s. zal zijn laatste werkdag op De Schakel zijn. Na het Pinksterweekend gaat hij 
werken op een nieuwe school binnen onze stichting. Wij wensen hem daar veel plezier en 
geluk en danken hem voor al zijn hulp en inzet. 

 
Reijer zal vanaf volgende week dinsdag worden vervangen door Rubina Kers. Zij komt van 
een andere school nu naar De Schakel. 
 

CMK 
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen, doet de Schakel de komende 4 jaar mee aan CMK 
(Cultuureducatie met kwaliteit). De afgelopen maanden hebben alle groepen twee culturele 

activiteiten gedaan, passend bij een thema van Spelend leren of Blink. Wat was het fijn dat 
dit na alle maatregelen weer kon!  
 
De groepen 1 t/m 3 zijn onder andere naar de tuinen van Paleis het Loo geweest, de groepen 
4 t/m 6 zijn bij het thema uitvindingen naar de Spelerij geweest en de groepen 7 en 8 
hebben een fotografieworkshop en een dansworkshop gedaan. De kinderen waren ontzettend 

enthousiast! Voor volgend schooljaar zijn we ook alweer druk bezig met het zoeken naar 



 

 

leuke activiteiten. Daarnaast gaan alle kinderen van de Schakel volgend schooljaar een 
museum bezoeken. 

 

 
 
 
Nieuws uit de klas 
Wij doen mee aan de E-waste Race!   

Groep 8 donken doet mee aan de e-waste race. Het is een race tegen andere scholen met 

het doel wie het meeste elektrisch afval kan ophalen. En als je het meeste afval ophaalt, win 
je een schoolreisje naar Nemo. Wilt u ons helpen of moet u nog van u elektrisch afval af, 
meld het dan aan op de website van de e-waste race: https://www.ewasterace.nl/ alvast 

bedankt. Kies daarna voor De Schakel en wij komen het thuis ophalen! Wij kunnen ook bij 
ouders van de locatie Hoeven komen. E-waste afval is alles waar een stekker, accu of 
batterij in zit. Het moet wel in een kliko passen dus een koelkast mag niet. Wij kunnen het 
afval ophalen tot en met 9 juni. 
 
Groetjes groep 8 Donken  



 

 

 

 
Nieuws vanuit Fris! 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) en kinderen, 
  

Graag informeren wij u over de managementwisseling van locatie De Schakel. De wegen van 

Amber Dal en Fris! zijn per 1 juni een andere weg ingeslagen. Haar baan is inmiddels 
overgenomen door Stephanie Veenhuijzen-Hess en Ilse Hoogstad.  
 
Stephanie is de afgelopen periode werkzaam geweest als vervangend manager op locatie Het 
Bakhuis en ze zal nu als meewerkend coördinator op beide locaties van De Schakel aan de 

slag gaan. Zij zal daarbij werkzaam zijn op de groepen. 
Ilse Hoogstad is al langere tijd manager binnen Fris! en zal de eindverantwoordelijkheid voor 
alle peuteropvang en BSO locaties van Fris! De Schakel dragen. 
  
Mochten jullie interesse hebben in onze opvang of graag een keer een kijkje nemen bij onze 
peuteropvang of BSO? Neem dan gerust contact op of loop even binnen bij ons. 
  

Team Fris! Kinderdagverblijven de Schakel 


