
 
  

 
Nieuwsbrief juni-juli 2022 
 
Beste ouders en verzorgers,  

 

Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. 

 

Opnieuw kijken we terug op een bijzonder schooljaar. Met de 

versoepelingen van alle maatregelen vorige zomer, begon het 

schooljaar met de schoolreis (van 2020!), werden de 

driehoeksgesprekken op school gevoerd en waren de 

informatiemiddagen weer ‘live.’ Het was fijn dat dit allemaal 

fysiek kon en wij u konden ontmoeten. 

 

In het najaar werd ‘gewoon’ Sinterklaas gevierd en vierden we 

het kerstfeest op school. Op dat moment liepen de 

besmettingen helaas op in heel Nederland. Eind december ging 

de school een week eerder dicht. 

 

In januari en februari konden we allemaal gelukkig gewoon 

naar school, wel merkten we dat er heel veel kinderen en 

collega’s ziek werden. Soms was meer dan 50% van een klas 

thuis. Op die momenten ging de laptop in de klas aan en 

konden de leerlingen vanuit huis via Teams meedoen met de 

les.  

 

De laatste maanden is het ‘normale’ onderwijs weer terug. Als  

CMK-school (Cultuur met Kwaliteit) zijn alle groepen op 

excursie geweest of is er op school een workshop geweest. 

Ouders waren welkom bij de afsluitingen van Blink en in 

april/mei zijn de groepen 1 t/m 6 (nogmaals) op schoolreis geweest. De groepen 7 zijn op 

Hapskamp geweest en de groepen 8 gingen na 2 jaar terug naar Ameland. 

 

We sluiten het schooljaar op een fijne manier af. Dinsdag en woensdag voeren de kinderen 

van groep 8 hun eindmusical op en sluiten de periode op De Schakel daarmee af. Wij wensen 

hen een prachtige avond en veel plezier en succes bij de opvoering. 

 

Tenslotte wensen we alle leerlingen op locatie Gijsbrechtgaarde morgen een bijzondere en 

mooie laatste dag toe. Na een jaar les krijgen op de tijdelijke locatie gaat de school 

donderdag a.s. opnieuw verhuizen. Het nieuwe schooljaar start in het nieuwe gebouw aan de 

Munterdonk 11. Verdere praktische informatie hierover ontvangt u in de laatste week van de 

zomervakantie. 

 

Wij wensen u en al uw dierbaren een hele fijne, gezonde en zorgeloze zomer! 

  

Met vriendelijke groet, namens al het personeel van De Schakel en Fris, 

 

Chantal de Grutter, Renske van den Berg en Martijn de Glopper 

Directeuren 
 
 

 
 
 
 

Agenda 
 
 
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! 
Start zomervakantie voor locatie 
Hoeven 
 
22 augustus 
Start schooljaar 

 
29 augustus t/m 1 september 
Informatiemiddagen  
(exacte datum volgt) 
 
6 september 
Studiedag – alle kinderen zijn vrij 

 



 

 

Bedankt! 
Na bijzondere jaren op De Schakel – Donken komt het einde van het schooljaar echt in zicht 

en zal ik De Schakel gaan verlaten. Inmiddels ben ik naast De Schakel al gestart als 
directeur van de daltonschool Eloy in Ugchelen.  
 
Ik kijk terug op bewogen jaren, waarin Corona een belangrijke stempel heeft gedrukt op ons 
onderwijs, op de kinderen en op ons team. Toch ben ik erg blij hoe wij deze tijden samen 
hebben vormgegeven en met elkaar hebben gezorgd dat uw kind(eren) het best mogelijke 

onderwijs hebben gekregen. Ik kijk ook terug op een intensief nieuwbouw proces, wat 

gelukkig op het moment van schrijven, in de afrondende fase zit. En het gaat er echt 
fantastisch uitzien aan de Muntersdonk! Afgelopen week werd ik toch wat jaloers dat ik er 
straks niet van mag genieten samen met u en alle kinderen. 
Inmiddels heb ik al mijn werkzaamheden overgedragen aan Renske van den Berg. Zij heeft 
de afgelopen periode al veel zaken van mij over kunnen nemen en zal dat na de 
zomervakantie ook doen totdat er een nieuwe directeur gevonden is. 

 
Vrijdag 1 juli jl. heb ik een hele leuke afscheidsdag gehad. Ik mocht in alle groepen op visite 
komen. Van dansen bij de kleuters tot een Kahoot! in groep 8. Opdrachten uitvoeren in 
groep 6, het ontvangen van hartjes met complimenten, een heus ABC tot JustDance en ’s 
avonds een surprise tuinfeest door de collega’s Donken. En in elke groep een mooi cadeau! 
 
Graag wil ik u bedanken voor uw vertrouwen, de samenwerking en de mooie tijd. Ik wens u 

en uw kind(eren) een hele fijne zomervakantie en straks heel veel plezier in de nieuwbouw 

aan de Muntersdonk! 
 
Een warme groet, 
Chantal de Grutter  
 

 
Bereikbaarheid directie bij calamiteiten 
In de zomervakantie kunt u, mocht het nodig zijn, per mail of Parro contact zoeken met 
Renske of Martijn. Geef in uw bericht aan waar het over gaat en laat uw telefoonnummer 
achter, dan bellen wij u terug als dat nodig is. Alleen in geval van nood kunt u Martijn mobiel 
bellen. 
 

Renske van den Berg, waarnemend directeur Muntersdonk:  
r.vandenberg@veluwseonderwijsgroep.nl  

 
Martijn de Glopper, directeur Rederijkershoeve: 

m.deglopper@veluwseonderwijsgroep.nl – 06 3512 1976 

 
Ontwerp plein inrichting De Schakel - Donken 
Bij een nieuw schoolgebouw hoort uiteraard ook een nieuw plein. Een tijd geleden heeft u 
kenbaar kunnen maken, wat volgens u de goede ingrediënten zijn voor een aantrekkelijk 

groen schoolplein. Ook de buurtbewoners hebben gelegenheid gehad dit kenbaar te maken. 
In alle groepen op locatie Donken is nadrukkelijk stil gestaan bij de wensen van de kinderen 
en zijn er presentaties per groep gemaakt. Deze input hebben wij aangeleverd bij onze 
terreinontwerper Eelco Koppelaar. In meerdere sessies met De Schakel en de Bongerd zijn 
wij gekomen tot het ontwerp zoals bijgevoegd bij deze nieuwsbrief. Helaas moeten we 
melden dat het schoolplein niet klaar zal zijn op maandag 22 augustus. Dit is niet haalbaar 

met de aanplanting van het groen. Daarnaast heeft het komen tot een definitief ontwerp 

meer tijd gevraagd dan gepland. Er is intensief contact geweest met de gemeente om een 
veilige verkeerssituatie te verkennen. Twee weken geleden is er uitsluitsel gekomen over het 
voetpad langs de Ericastichting zodat we de verkeersstromen van beide scholen kunnen gaan 
scheiden. Wij zijn blij met deze uitkomst en informeren u op een later moment wat dit 
precies betekent voor u en uw kind(eren).  
Op dit moment hopen wij dat de bestrating er zal liggen bij aanvang van het schooljaar. Dit 

proces loopt gewoon door in de zomervakantie. 
 
 
  

mailto:c.degrutter@veluwseonderwijsgroep.nl
mailto:m.deglopper@veluwseonderwijsgroep.nl


 

 

Kalender en studiedagen 2022-2023 
In de eerste week van het nieuwe schooljaar ontvangt u de jaarkalender met daarop alle 

activiteiten voor komend schooljaar.   
  
Hieronder kunt u alvast zien wanneer de studiedagen komend schooljaar zijn en nogmaals is 
de vakantieplanning toegevoegd.  
  
Studiedagen 2022-2023  

 

6 september 2022  Groep 1 t/m 8 – hele dag vrij   
29 september 2022 Groep 1 t/m 8 – vanaf 12.00 uur vrij 

7 november 2022  Groep 1 t/m 8 – hele dag vrij   
24 februari 2022 Groep 1 t/m 8 – hele dag vrij  

17 mei 2022  Groep 1 t/m 8 – hele dag vrij  

22 juni 2022  Groep 1 t/m 8 – hele dag vrij   
* De studiedagen staan vast, een kleine wijziging kan altijd nog plaatsvinden. De data die in 
de jaarkalender staan, zijn definitief vastgesteld.  
  

 
 

Bag 2 School & bloembollenactie 

In het najaar doen wij weer mee met de actie om kleding in te zamelen. Net als afgelopen 

jaar gebruiken we de inkomsten om veel mooie en nieuwe materialen aan te schaffen voor 

de kinderen. Na de va 

kantie hoort u hier meer over. 

 

Komend jaar doen wij niet mee aan de bloembollenverkoop. Wij kregen van veel ouders de 

feedback dat in september/ oktober erg veel acties waren (Jantje Beton, Kinderpostzegels, 

Grote Clubactie). Om die reden slaan we dit jaar een keer over. 
 
Zelftesten 
Mocht u voor (of na) de zomervakantie nog zelftesten willen: u kunt dit 
nog steeds bij de leerkracht aanvragen.  
 
Bericht van de activiteitencommissie Donken 

Hou jij ook zo van gezelligheid?? Vind je het leuk om samen met 
andere ouders leuke activiteiten te organiseren voor de kinderen? Vind 

je het niet erg om 4 vrijdagavonden en 4 doordeweekse middagen op 
school te zijn!? En zo nu en dan te vergaderen!? Dan zijn wij op zoek 
naar jou!!! Kom ons gezellige team versterken en geniet samen met 
ons mee van allemaal leuke activiteiten! Voor meer informatie of 
aanmelden kun je een mail te sturen naar: 

activiteitencommissiedeschakel@hotmail.com 
 
Groetjes van de activiteitencommissie Schakel Donken, 
Joop, Ilse, Rafaela, Maaike en Nathalie 
 



 

 

 
 

 

 


