
 
  

Nieuwsbrief oktober 2022 
 

Beste ouders en verzorgers,  
 
Voor u ligt de nieuwsbrief van deze maand.  
We hopen dat iedereen genoten heeft van de prachtige 
herfstvakantie. 
Wij kijken zo langzamerhand alweer uit naar de donkere en 

feestelijke maanden die voor de deur staan. 

 
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 
Op donderdag 20 oktober heeft Joyce van der Wardt haar voorlopig laatste werkdag gehad. Zij 
gaat nu genieten van haar zwangerschapsverlof. Na de meivakantie zal zijn pas weer 
terugkeren op school. Tot die tijd neemt Saskia Leenhouts-Brouwer haar taken als ib’er waar. 

Wij wensen Joyce een heel fijne tijd toe! 
 

Woensdag 16 november is de voorlopig laatste werkdag van juf Lisette Hilbrink. Ook zij zal 
dan gaan genieten van haar zwangerschapsverlof. 
Naar haar verlof, dit zal ergens in april zijn, keert juf Lisette terug in groep 8. 
Vanaf 9 januari (na de kerstvakantie) zal juf Ilse Besaris op maandag, dinsdag en vrijdag het 
verlof van Lisette vervullen in groep 5/6. Juf Ilse werkt nu nog op maandag en dinsdag in 
groep 1/2. Tot die tijd draaien meester Matthijs en juf Celine de groep. 
We hopen dat juf Lisette een fijne tijd tegemoet gaat! 

 
Coronamaatregelen en thuiswerken leerlingen bij een positieve test 

We horen weer van steeds meer kinderen dat zij of gezinsleden besmet raken met corona. Bij 

een besmetting geldt nog steeds dat een kind 5 dagen thuis blijft. Als hij/zij klachtenvrij is, 

dan mag hij/zij weer naar school. Bij een besmetting in het gezin is het niet nodig om uw kind 

thuis te houden. Uiteraard is het wel goed om de gezondheid van uw kind in de gaten te 

houden. Op school hebben wij nog steeds te maken met kwetsbare kinderen, gezinsleden en 

personeelsleden. 

 

Wanneer uw kind corona heeft, stellen wij het op prijs dat u hier melding van maakt bij ons. 

Zo kunnen wij goed de vinger aan de pols houden. 

 

T.a.v. thuisquarantaine hebben wij met elkaar het volgende afgesproken: 

- Heeft uw kind corona en is het daar ziek van, dan krijgt het geen thuiswerk. Ziek is ziek. 

- Heeft uw kind corona en is het daar niet ziek van dan kan er thuiswerk opgehaald worden 

van school. De spullen kunnen na schooltijd op dag 1 opgehaald worden.  

Thuiswerken start dus vanaf dag 2. 

- Onze focus ligt op het onderwijs op school. Wij geven daarom geen online onderwijs aan 

kinderen die in quarantaine zitten gedurende de eerste 5 dagen. Daarna is er maatwerk 

mogelijk. 
 
Fietsen op het plein  
Het gebeurt regelmatig dat kinderfietsen niet mee naar huis worden genomen en op school 
blijven staan in de stalling. Meer dan eens is de fiets de volgende ochtend of na het weekend 
beschadigd. We willen u vragen hier op te letten en fietsen mee naar huis te nemen. 

 
 

Agenda 
 

2 november  
Kijkmiddag groep 1 t/m 8 
 
7 november  
Studiedag – alle kinderen zijn vrij 
 

14 t/m 25 november 

Voorlopig adviesgesprekken 
groep 8 
 
21 t/m 25 november 
Zorggesprekken op uitnodiging 
groep 1 t/m 7 
 

 
 



 

 

 

Zorggesprekken groep 1 t/m 7  
Op initiatief van de leerkracht kunt u worden uitgenodigd voor een oudergesprek in de week 
van 21 november. Indien de leerkracht wat zorgen heeft over (de ontwikkeling van) uw kind 

kunt u een uitnodiging krijgen. Deze gesprekken vinden (in principe) zonder uw kind plaats. 
 
Alle ouders (en leerlingen) van groep 8 ontvangen een uitnodiging voor een driehoeksgesprek 
over de voortgang in groep 8 en het voorlopig advies. Deze gesprekken vinden in de week van 

14 & 21 november plaats. 
 

Opbrengst Bag 2 School  
Wat fijn dat zoveel ouders weer zakken hebben ingeleverd voor de Bag2School actie. 
Inmiddels weten we wat de opbrengt is!  
De Donken heeft 512 kilo ingeleverd dit levert ons €153,60 op. Voor de locatie Hoeven is dit 
1018 kilo, een opbrengst van € 305,40. 
  

  
 

 

Boswandeling groepen 1/2 en 3 
In de week van 10 oktober zijn de groepen 1,2 en 3 van beide locaties naar het bos geweest. 
Dit sloot mooi aan bij het thema 'Boswachter'. 
Boswachter Boris vertelde over de herten, paddenstoelen en verschillende bomen. De 
wandeling duurde ongeveer een uur bij de Kroondomeinen Het Loo. We liepen over de 
bruggetjes van de sprengen en keken nog even in het theehuisje van de koning en koningin. 
De kinderen waren erg geïnteresseerd en stelden boswachter Boris allerlei vragen.  

Hij liet de kinderen ook nog een mooie porselein paddenstoel zien en sommige kinderen wilden 
wel een beukennootje proeven. 

 
Kortom de kinderen, juffen en begeleiders hebben genoten!   



 

 

 
 
 

 


