
 
  

Nieuwsbrief september 2022 
 

Beste ouders en verzorgers,  
 
Voor u ligt de nieuwsbrief van deze maand.  
 
We kijken terug op een goede start van het schooljaar. 
Inmiddels zijn de eerste weken voorbij en is iedereen gewend 

aan zijn of haar groep.  

 
We zijn blij dat, na de oplevering van het gebouw, het nu ook 
hard gaat met het nieuwe schoolplein op locatie Donken. Nog 
even en we kunnen weer ‘gewoon’ op het plein spelen. 
 
We kijken terug op een fijne openingsviering in de kerk met 
elkaar en op een geslaagd pleinfeest op locatie Hoeven. (Het 

pleinfeest op locatie Donken volgt zodra het schoolplein af is). 
 
Wij wensen u veel leesplezier toe. 
 
Met vriendelijke groet, namens al het personeel, 
 

Renske van den Berg en Martijn de Glopper 
Directeuren KBS De Schakel 

 
 
Personele inzet 
Vertrek Martijn de Glopper 
U heeft 3 weken geleden via Parro kunnen lezen dat Martijn de Glopper, directeur op locatie 
Hoeven, De Schakel gaat verlaten. Per 1 oktober zal hij 3 maanden lang zowel directeur zijn 

van basisschool Sint Victor als De Schakel. Per 1 januari 2023 stapt hij helemaal over naar 
de Sint Victor. 
 
In de komende 3 maanden zal hij zijn werk en werkdagen verdelen over de Sint Victor en De 
Schakel. Renske van den Berg (waarnemend directeur locatie Donken) en Maaike 
Neuteboom Spijker (Intern begeleider locatie Hoeven) zullen in deze periode een aantal 

werkzaamheden van Martijn overnemen. 

 
Inzet Saskia Leenhouts als intern begeleider 
Met het vertrek van Martijn zal Maaike Neuteboom Spijker een aantal taken van hem 
overnemen. Saskia Leenhouts zal de komende tijd een aantal taken van Maaike overnemen. 
Saskia zal op woensdag op locatie Hoeven werken als intern begeleider. 
 

Groep 7 Donken – inzet op woensdag 
Saskia Leenhouts zal vanaf woensdag 5 oktober een aantal taken van Maaike overnemen. 
Dat betekent dat zij dan niet meer voor groep 7D zal staan. Zij wordt vanaf 5 oktober a.s. 
overgenomen door juf Anouk Nielen. Zeer vermoedelijk zal Anouk tot de voorjaarsvakantie in 
de groep blijven. 
 
Geboortenieuws 

Met trots kunnen we u vertellen dat juf Eline is 
bevallen! Eind augustus is Bram geboren!  
Wij feliciteren Eline en haar man van harte met de 
geboorte van hun zoon en wensen hen veel geluk. 
 
 
 

 
 
 
 

Agenda 
 
5 oktober 

Start Kinderboekenweek 
 
Dag van de leerkracht 
 

12 oktober 
Fietscontrole (loc. Hoeven) 
 

14 oktober 
Fietscontrole (loc. Donken) 
 
17 oktober 
MR vergadering 
 

24 t/m 28 oktober 
Herfstvakantie 
 
2 november  
Kijkmiddag groep 1 t/m 8 
 

7 november  

Studiedag – alle kinderen zijn vrij 



 

 

Coronamaatregelen & uitval leerkrachten/ klassen bij ziekte 
Inmiddels merken wij dat de eerste besmettingen er weer zijn, zowel onder leerlingen als 

onder leerkrachten. Als uw kind positief is getest, dan is het fijn als u dat aan de leerkracht 
laat weten.  
 
Op dit moment geldt nog steeds de regel dat iemand die positief test, minimaal 5 dagen in 
quarantaine gaat. Is iemand dan 24 uur klachtenvrij, dan mag hij/zij uit quarantaine. 
 

Mocht een leerkracht ziek zijn, dan proberen wij via onze Flexpool een invaller te regelen. 

Het kan ook zijn dat wij intern kijken of een ambulante leerkracht beschikbaar is en voor de 
klas kan of dat een groep verdeeld kan worden over andere klassen. 
 
De kans groeit echter ook dat de komende periode een klas wordt gevraagd thuis te blijven 
als de leerkracht ziek is. Uiteraard proberen wij dit te voorkomen, helaas zal het niet altijd 
haalbaar zijn om alles intern op te lossen. 

 
Houd u dus, ook in de ochtend, Parro in de gaten.  
 
Ouderraad 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een aparte nieuwsbrief van de Ouderraad. In die nieuwsbrief 
leest u meer over de taken van de OR en de bijdrages die via Schoolkassa worden gevraagd/ 
geïnd.  

 

Parkeren bij school (loc. H) 
De afgelopen weken hebben meerdere buurtbewoners melding gedaan bij school en de 
politie over de verkeerssituatie rond de school, zowel bij locatie Hoeven als Donken. Auto’s 
worden op het gras geparkeerd, staan dubbel of parkeren op of voor een oprit van 
buurtbewoners. Hierbij nogmaals de oproep: houd u aan de regels en kom zoveel mogelijk 

lopend of op de fiets naar school! 
De komende periode zal de politie en handhaving extra controle uitvoeren en bij 
overtredingen volgt een boete. 
 
Aanmelden broertjes/ zusjes 
In 2023 is gestart met een nieuw toelatingsbeleid voor alle basisscholen in Apeldoorn. 
Dit geldt voor alle kinderen (broertjes/zusjes) die na 1 mei 2019 zijn geboren. 

Vanuit de schoolbesturen, i.s.m. de gemeente, ontvangen alle kinderen als ze bijna 3 jaar 
zijn een brochure + aanmeldformulier. 

Hier staat precies in welke stappen er genomen moeten worden om uw kind aan te melden 
bij ons op school. LET OP, dit geldt ook als u uw kind al bij ons hebt aangemeld via de oude 
methode. Broertjes en/of zusjes hebben echter wel voorrang en krijgen dus een 
plaatsingsgarantie. 
Op www.bassischolenapeldoorn.nl vindt u alle informatie over dit nieuwe aannamebeleid. 

Mochten er nog vragen zijn hierover, kunt u contact opnemen met ons. 
 
Gymleerkracht  
Beste leerlingen, ouders/verzorgers en collega's van KBS de Schakel 
 
Via deze weg stel ik mezelf graag nog eens aan jullie voor.   

Mijn naam is Jesse Terpstra of meester Jesse, ik ben 33 jaar en 
woon in het mooie Apeldoorn. 
Ook dit schooljaar ben ik bij jullie op school weer actief als 

vakleerkracht bewegingsonderwijs. 
Tijdens mijn lessen bewegingsonderwijs vind ik plezier ontzettend 
belangrijk, daarnaast zet ik in op het ontwikkelen van motorische 
skills, samenwerken en het beleven van succes ervaringen. 

Ik geloof namelijk dat het op jonge leeftijd ervaren van succes en 
plezier in bewegen, de kans vergoot op een leven lang plezierig 
bewegen op welk niveau dan ook. 
  
Zelf ben ik in mijn vrije tijd ook veel bezig met sport en bewegen. 
Zo doe ik aan CrossFit bij The Barbell Club 055, krachtraining in de 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bassischolenapeldoorn.nl%2F&data=05%7C01%7Cm.deglopper%40veluwseonderwijsgroep.nl%7C836af047eba34b28f08b08da9afa8875%7C4800b5e05b58471d87ea4bb1a74e0887%7C0%7C0%7C637992698064202091%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8UaxxOyUJFtgVOiN24PX%2Fv25ufNJgNXdf0hBctwNQYI%3D&reserved=0


 

 

sportschool en houd ik ervan om een mooie wandeling te maken in de bossen van 
Apeldoorn. 

Daarnaast mogen mijn vrienden me ook altijd bellen voor een potje voetbal of rondje fietsen 
op de racefiets of mountainbike. 
Ook maak in mijn vrije tijd graag ruimte om leuke dingen te doen met vrienden en familie, 
een mooie reis te maken of lekker te relaxen op een mooi zonnig terras.   
  
Ik hoop je snel te ontmoeten in de gymzaal, op het schoolplein of bij een andere activiteit 

van Sportservice Apeldoorn! 

 
Andere activiteiten Sportservice Apeldoorn 
 
MRT - Motorische Remedial Teaching  

Wat is het? MRT is bedoeld voor kinderen uit groep 2, 3 en 4 (groep 5 en 6 zijn ook van 
harte welkom) van het basisonderwijs die met hun motoriek achterblijven bij hun 
leeftijdsgenoten en (op sommige onderdelen) niet goed mee kunnen komen in de 
gymlessen. Door MRT proberen we de motorische vaardigheden of het zelfvertrouwen van de 

kinderen te vergroten, waardoor zij weer meer plezier krijgen in bewegen.   
Waarom MRT? Focus op wat wél lukt, zelfvertrouwen en gekwalificeerde begeleiders.   
Meer informatie over MRT vind je op: www.sportserviceapeldoorn.nl/mrt  
 
Level-Up 

Wat is het? Level-Up is bedoeld voor alle leerlingen uit het (speciaal) basisonderwijs die 
geen lid zijn van een sportclub om welke reden dan ook. Level-Up richt zich op de breed 
motorische ontwikkeling van het kind waarbij plezier in bewegen centraal staat. Level-Up is 
een sportvereniging en bevindt zich in 70 gemeenten in Nederland.  

Waarom Level-Up? Kleine groepen, deskundige begeleiding, laagdrempelig. 
Meer informatie over Level-Up vind je op: www.sportserviceapeldoorn.nl/level-up 
De lessen Level-Up worden elke vrijdag van 15.30u tot 16.30u (met uitzonderingen van 
vakanties en feestdagen) gegeven in de gymzaal aan de Glazeniershorst door meester Jesse. 
 

Traktaties 
Het verplicht trakteren van voorverpakte traktaties is niet langer verplicht. Rekening houden 
met de hygiëne wordt wel zeer gewaardeerd, net als met de hoeveelheid. We merken dat 

traktaties soms steeds groter worden en dat is niet de bedoeling. 

 

Oversteekplaats fietspad Waagmeestershoeve – Gildelaan - Rederijkershoeve 

Al geruime tijd zijn er ergernissen bij buurtbewoners en ouders over de veiligheid bij de 

oversteekplaats over de Gildelaan. Nick Ligthart, vader van Pepijn en Olivier, zet zich al 

geruime tijd in voor het veiliger krijgen van dit punt en heeft regelmatig contact met de 

gemeente. 

Inmiddels hebben er metingen plaatsgevonden en is toegezegd dat in april/mei 2023 het 

wegdek van de oversteekplaats bij de Waagmeestershoeve/Rederijkershoeve omhoog gaat 

(gelijk met het fietspad) en er een slinger of een draai wordt gerealiseerd om de snelheid 

van de automobilisten eruit te halen. 

 

We zijn blij met dit nieuws en de inzet van Nick hierin. We hopen dat de genoemde planning 

wordt aangehouden en in het voorjaar de oversteekplaats een stukje veiliger wordt! 

 

Bag 2 School 

Kast opruimen? Niet weggooien….! 

De herfstvakantie nadert alweer. Het weer verandert al. Vaak is dat een moment dat we de 

kasten induiken om te kijken wat we nog passen of weg gaan gooien. Vooral dat laatste NIET 

DOEN. We willen u alvast vragen om kleding wat u niet meer gaat gebruiken te verzamelen 

en te bewaren. Op woensdag 12 oktober zal er weer een Bag2School actie zijn waarbij we 

oude kleding gaan inzamelen. Dit jaar mag dat gewoon in vuilniszakken. De financiële 

opbrengst van deze actie is voor de school. 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sportserviceapeldoorn.nl%2Fmrt&data=05%7C01%7Cr.vandenberg%40veluwseonderwijsgroep.nl%7C920e4dc5e8964199fe4108da95032210%7C4800b5e05b58471d87ea4bb1a74e0887%7C0%7C0%7C637986137934226438%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Wt8VDS4bqyBUSvqvP8skh%2F%2BghtIt2DdWom7XhIZM3Dk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sportserviceapeldoorn.nl%2Flevel-up&data=05%7C01%7Cr.vandenberg%40veluwseonderwijsgroep.nl%7C920e4dc5e8964199fe4108da95032210%7C4800b5e05b58471d87ea4bb1a74e0887%7C0%7C0%7C637986137934226438%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BhZk9kGnQXvLdZbBeJUbnssnX6REuIvfuWX5t%2FLeh4Y%3D&reserved=0


 

 

Muziek op de Schakel 
De komende 4 jaar doet de Schakel mee aan CMK, Cultuureducatie Met Kwaliteit. Dit jaar 

staat muziek centraal. We zijn het schooljaar muzikaal begonnen door op beide locaties een 
schoolpleinconcert te geven. Samen met medewerkers van Limai (een muziekschool uit 
Deventer) hebben de kinderen per groep een lied ingestudeerd, om deze vervolgens aan alle 
ouders te laten horen. De kinderen hebben het heel goed gedaan en waren ontzettend 
enthousiast! Samen met Limai zullen we dit schooljaar gaan kijken hoe we het 
muziekonderwijs op de Schakel kunnen verbeteren.  

Daarnaast zullen we vanuit CMK ook dit schooljaar weer voor elke groep 2 culturele 

activiteiten gaan organiseren, die passen bij een thema van Spelend Leren of Blink. 
 
Beeldcoaching 
Leerkrachten krijgen meermaals per jaar een klassenbezoek van de directeur of intern 
begeleider. Zij worden geobserveerd en tijdens voortgangs-, functionerings- of 
beoordelingsgesprekken wordt het klassenbezoek besproken. Daarnaast zijn er meerdere 

collega’s of experts die regelmatig observeren in een klas en dat met de leerkracht 
bespreken. 
 
Juf Saskia Leenhouts is dit jaar nog bezig met de opleiding tot beeldcoach. Zij zal wederom 
een aantal leerkrachten filmen in de klas en coachen op leerkrachtvaardigheden en 
competenties. Samen met de leerkracht bekijkt zij de opname en bespreken ze wat zij zien. 
De beelden zijn alleen voor de leerkracht en worden na gebruik verwijderd. 

Mocht u vragen hebben of bezwaar hebben dat uw kind op deze opname staat, dan kunt u 

contact opnemen met Renske of Martijn. 

 
 
School Maatschappelijk Werk 
Beste ouders/ verzorgers.  
  

Graag stel ik mij opnieuw aan jullie voor.   
Sinds dit jaar ben ik aan ‘De Schakel’ verbonden als School Maatschappelijk Werker (SMW).   
Als oud-gym juf zal het je niet verbazen dat ik van sporten houd, o.a. volleybal en wandelen. 
Behalve sporten mag ik ook graag tekenen. Ik ben getrouwd en samen met mijn partner heb 
ik vier kinderen en inmiddels twee kleinkinderen waar we erg van genieten.  
  
Wat kun je van mij als SMW verwachten?   

Soms merk je dat je kind zich niet helemaal prettig voelt, niet lekker in zijn of haar vel zit. Je 

kind is vaak boos, verdrietig of moe, lusteloos.   
Merk je iets van pestgedrag of dat je kind het lastig vindt om vriendjes te maken? Dat kan 
met school te maken hebben of er speelt misschien iets in de thuissituatie wat lastig is voor 
je kind.   
En als je er naar vraagt is er niets aan de hand of je kind wil er niets over zeggen. En dan 
weet je als vader of moeder even niet meer hoe jij je kind kan helpen.   

  
Ook kan het zijn dat zorgen om geld hebt, of dat jullie het als ouders even niet meer goed 
weten. Misschien heb je vragen over sportmogelijkheden of over kinderactiviteiten in de 
wijk?  
Hoe doe ik dat?  Daarover een volgende keer meer informatie.   
  

Gesprekken vinden altijd plaats in samenspraak met de IB-er en/ of leerkracht en jullie als 
ouders. Behalve met jou als ouder kan ik één of meer gesprekjes met jullie samen voeren, of 

met je kind alleen. Eerst maken we kennis door bijvoorbeeld het gezin te tekenen.   
Met behulp van emotiekaartjes kunnen we gevoelens zichtbaar en bespreekbaar maken.   
Met kwaliteitskaartjes kunnen we zien waar je kind al wél goed in is. We zoeken vooral naar 
de uitzonderingen wanneer iets wél lukt, wél goed gaat. Dat kan al een heleboel lucht 
geven!   

In gesprekjes met jonge kinderen doen we het altijd samen. Daarbij gebruik ik vaak een 
handpop om mee te praten. Voor veel kinderen praat dat gemakkelijker.   
Heb je vragen of maak jij je zorgen? Neem dan gerust contact op. Dan kunnen we in een 
gesprek samen sparren over jouw vragen, je zorgen of je kind. Twee weten meer dan één.   



 

 

Elke dinsdag ben ik van 08.15-10.30 uur op locatie ‘De Donken’ 
aanwezig aan de Muntersdonk.   

Elke dinsdag ben ik van 10.45-14.00 uur op locatie ‘De Hoeven’ 
aanwezig aan de Rederijkershoeve.   
  
Je kunt me bereiken via de leerkracht, de IB-er of rechtstreeks.   
Graag tot ziens!  
Met vriendelijke groeten,  

Lyke Lagerwey,  

l.lagerwey@stimenz.nl 
06-2500 9723  
 
 
Fris! Kinderdagverblijven 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een aparte bijlage vanuit Fris! 
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