
 
  

Nieuwsbrief november 2022 
 
Beste ouders en verzorgers,  
 

Voor u ligt de nieuwsbrief van november. 
 
Komende week zullen wij Sinterklaas ontvangen op school. We 
kijken enorm uit naar dit mooie moment! Tevens werken we toe 

naar de laatste weken van dit kalenderjaar en de viering van het 
kerstfeest. Een warme en prachtige tijd waarin we extra 
stilstaan bij alles wat we hebben en voor elkaar kunnen 

betekenen. 
 
Wij wensen u een mooie decembermaand toe. 
 
Met vriendelijke groet, namens al het personeel, 
 

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

 
 

 
 
Nieuwe datum schoolreisje groepen 3 en 4 
In de jaarkalender staat het schoolreisje van de groepen 3 en 4 
op woensdag 12 april gepland. I.v.m. de beschikbaarheid van de 
bestemming is dit verplaatst naar vrijdag 14 april. 
 

Kerstviering 
Op donderdagavond 22 december hebben we op beide locaties een lichtjestocht voor alle 
kinderen van de Schakel met hun ouders. Op vrijdagochtend 23 december hebben we samen 
met de kinderen een kerstontbijt. Meer informatie ontvangt u volgende week in een apart 
bericht. 

 

Wilt u de komende week uw kind(eren) een glazen potje mee naar school geven. Deze is 
nodig tijdens de kerstperiode.  
 
Ouderbijdrage 
De afgelopen periode is de ouderbijdrage geïnd. Al het geld dat is binnengekomen wordt 
besteed aan activiteiten voor en met de kinderen. 85% van de ouders hebben de bijdrage 
voldaan; daarvoor zeer veel dank!  

 
In maart/ april 2023 zal het betaalverzoek voor de schoolreizen (1-6), Haps (7) en het 
schoolkamp (8) via Parro/Schoolkassa worden verstuurd. 
 
Coronatests 
Op school hebben wij nog steeds een grote voorraad zelftesten. Mocht u testen nodig 

hebben, dan kunt u via de leerkracht een doosje vragen. 

 
  

Agenda 
 
2 december 
Sinterklaasviering Donken 
 
5 december 

Sinterklaasviering Hoeven 
 
7 december 

Streetwise Donken 
 
8 december 
Streetwise Hoeven 
 
16 december 
Afscheid meester Martijn de 

Glopper 
 
22 december 
Lichtjestocht van 17.30  tot 18.30 

uur 
 

23 december 
Kerstontbijt 
De school gaat uit om 12.00 uur; 
start kerstvakantie! 



 

 

MR De Schakel 
De MR van onze school komt gemiddeld 1 keer per 1,5 maand bij elkaar om de schoolse 

zaken te bespreken. De MR kan (on)gevraagd advies geven over schoolse zaken en heeft bij 
sommige zaken ook instemmingsrecht. Als MR zijn wij er voor leerlingen, ouders en 
personeel. 28 november was de laatste vergadering en hebben wij het gehad over de 
gevolgen van de aanstelling van de tijdelijke directeur van locatie Hoeven, keken we terug 
op de opening van locatie Donken, bespraken we de nieuwste onderwijsontwikkelingen en 
hebben we het gehad over de oudertevredenheid. 

Wilt u ons bereiken via de mail dan is dit mogelijk via mr@kbsdeschakel.nl 

 
   
 
 

 

 

 


