
 
  

Nieuwsbrief 2 – augustus/ september 2022 
 
 
Beste ouders en verzorgers,  

 

Hierbij ontvangt u een korte extra nieuwsbrief met wat 

aanvullende informatie over de komende weken. 

  

Met vriendelijke groet,  

namens al het personeel van De Schakel en Fris, 

 

Renske van den Berg en Martijn de Glopper 

Directeuren 
 

 
Openingsviering in de Drie Ranken 
Op 1 september zullen wij traditiegetrouw de openingsviering 
in de kerk houden. In de ochtend zal eerst groep 1 t/m 4 de 
viering volgen, aansluitend is de bovenbouw aan de beurt. 
Mariska Litjes zal de dienst voorgaan. 

We zijn blij dat we dit eindelijk weer samen met beide locaties 
in de kerk kunnen vieren. 
Wegens de beperkte ruimte in de (verbouwde) kerk, is er voor 
ouders helaas niet voldoende ruimte om de dienst te volgen. 
 

Jaarkalender en schoolgids 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief krijgt u de jaarkalender voor 

dit jaar meegestuurd. Komende week krijgen alle oudsten uit 
het gezin ook een papieren versie mee. Deze wordt op dit 
moment nog gedrukt. 
 
De schoolgids voor dit schooljaar is al via de website van De 
Schakel te lezen. Op 5 september a.s. zal de MR de inhoud 
van de schoolgids zeer vermoedelijk goedkeuren en 

vaststellen en volgen geen wijzigingen meer.  
 
Informatiemiddagen 
Komende week zijn op beide locaties de informatiemiddagen. 
Tussen 14.00 en 15.00 uur (zie hiernaast de agenda voor 
exacte dagen per locatie) bent u, samen met uw kind, welkom 

om de klas te bekijken. Uw kind zal u de klas laten zien en 
rondleiden. De leerkracht is op dat moment aanwezig om kort 

iets te vertellen, uit te leggen of vragen te beantwoorden.  
Specifieke informatie over de klas en jaargroep krijgt u (via uw kind) komende week op 
papier en via Parro mee naar huis.  
 
Kennismakings- en driehoeksgesprekken 

In de weken van 12 t/m 30 september worden er kennismakings- en driehoeksgesprekken 
gevoerd. 

In groep 1 hebben de ouders met de leerkracht een startgesprek. Hierin staat het doel ‘uw 
kind en elkaar leren kennen’ centraal. Hierbij is uw kind niet aanwezig.  
 
Vanaf groep 2 sluiten uw kind en u aan bij het gesprek (driehoeksgesprek). Dit gesprek is 
gericht op kennismaken, maar ook op het naar boven halen van de talenten van uw kind. 

Agenda 
 
 
29 augustus t/m 1 september 

Informatiemiddagen van 14.00u t/m 

15.00u. 
 
Locatie Donken:  
Maandag 29-8 en donderdag 1-9 
 
Locatie Hoeven:  

Dinsdag 30-8 en donderdag 1-9 
 
1 september 
Openingsviering in de Drie Ranken 
 
5 september 

Eerste MR vergadering 
 
6 september 
Studiedag – alle kinderen zijn vrij 

 
12 t/m 30 september 
Kennismakingsgesprekken    

leerkracht - ouder (groep 1)  
en driehoeksgesprekken leerling – 
leerkracht – ouder (groep 2 t/m 8) 
 
16 september 
Pleinfeest loc. Hoeven 
(Loc. Donken datum n.n.b. i.v.m. 

aanleg nieuwe plein) 
 
28 september 
Kinderpostzegels 



 

 

 

o In week 36 (5 september) zal u via Parro worden uitgenodigd voor een startgesprek 
(groep 1) of driehoeksgesprek (groepen 2 t/m 8) met uw kind en de leerkracht. Deze 

gespreksronde is verplicht. 
 

o De gesprekken zullen plaatsvinden in week 37 t/m week 39 (13 september – 1 
oktober). Het is de bedoeling dat het kind centraal staat tijdens het gesprek. Het 
gesprek duurt 15 minuten. 

Pleinfeest locatie Hoeven 

Op vrijdag 16 september is het jaarlijkse pleinfeest. We zijn blij dat het pleinfeest nu door 

kan gaan! 

Wij zijn op zoek naar ouders die willen en kunnen helpen. U ontvangt binnenkort bericht met 

een oproep! 

Ook zijn wij op zoek naar leuke kleine en grote prijzen voor de verloting. Mocht u thuis of in 

uw bedrijf kleine of grotere cadeaus of presentjes hebben liggen, wij ontvangen ze graag!  

U mag ze afleveren bij de leerkracht van uw kind. Alvast dank! 

 
Privacy voorkeuren 
In verband met de privacy van uw kind vragen wij u ons kenbaar te maken of wij foto’s van 
uw kind mogen plaatsen op Parro, in de nieuwsbrief, in de schoolgids, op social media en op 

de website.  
Binnen Parro kunt en moet u ZELF uw voorkeuren aangeven en/of wijzigen. Deze functie 
staat nu ‘open’ tot 30 september. Daarna gaat deze functie op slot. Mocht u daarna nog 
voorkeuren willen wijzigen, mag u dit doorgeven aan de groepsleerkracht. 
 

Ouders in de school 

Nogmaals uw aandacht voor onderstaand bericht gevraagd: 
 

In de eerste week na de vakantie zijn alle ouders een moment welkom in de school.  
Bij de kleuters mogen ouders in de eerste week een keer hun kind naar binnen brengen. 
Vanaf groep 3 gaan de kinderen zelfstandig de school in. 
 
Wilt u het lokaal van uw kind zien? Dan kunt u in de eerste week om 14.00u even een kijkje 
nemen. In de tweede schoolweek zijn de informatiemiddagen en kunt u ook het lokaal van 

uw kind bekijken. 
 
Hieronder nogmaals de opsomming van afspraken over contact met ouders – leerkracht 
zoals in schooljaar 2021-2022 is vastgesteld: 
 

Vanaf dit moment willen wij op de volgende manieren het contact met u onderhouden: 

(onderstaande geldt op momenten dat er geen andere of aanvullende coronaregels zijn) 

Voor de locatie Muntersdonk gelden bij sommige punten andere afspraken. Deze 

ziet u in het rood staan. 

 

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. 
Muntersdonk: alle leerlingen komen binnen via de ingang aan de kant van de 
Ericastichting. 
 



 

 

 

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. 

Muntersdonk: de leerkracht loopt met de klas mee naar buiten. Ouders van 
leerlingen uit groep 1 t/m groep 3 wachten binnen de hekken van het plein op hun 
kinderen. Ouders van leerlingen uit groep 4 t/m 8 wachten op het veld. 
 

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. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


