
 
  

Nieuwsbrief december 2022 
 
Beste ouders en verzorgers,  
 

Voor u ligt de nieuwsbrief van december. 
 
Namens alle collega’s van De Schakel en Fris! wensen wij u 
mooie en fijne feestdagen, een prettige vakantie en alle 

goeds voor 2023! 
 
Met vriendelijke groet, 

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

Afscheid 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Na ruim 8 jaar ga ik De Schakel verlaten. De afgelopen weken stonden in het teken van 

afronden, overdragen en afscheid nemen.  
 

Met trots en een bijzonder warm gevoel neem ik afscheid van alle kinderen, van alle 
medewerkers en van u. Dat valt zwaar, want afscheid nemen van iets waar je het naar je zin 
hebt, is moeilijk. Ondanks dat heb ik de afgelopen periode goed nagedacht over deze keuze 
en heb ik enorm veel zin in de nieuwe uitdaging op de Sint Victorschool. 
 
Ruim 8 jaar geleden stapte ik De Schakel binnen. Trots dat ik was benoemd als directeur 
maar tevens geen idee hoe ik dat dan ging doen. Ik heb, soms met vallen en opstaan, met 

groot plezier leiding gegeven aan deze mooie school. Grote momenten van vreugde en soms 
enorm verdrietige momenten kwamen voorbij. Samen met het team heb ik er op die 
momenten altijd willen zijn voor de kinderen, mijn personeel en voor u. 
 
Afgelopen vrijdag was de dag van mijn afscheid. Alle groepen hebben gezorgd voor 

fantastische optredens, dansjes, quizzen en liedjes. 28 paar Happy Socks, een spellenkast 

vol, bloemen, boeken en veel kaarten kreeg ik van de kinderen en van u. Tevens ben ik 
overladen met lieve, warme en zeer betekenisvolle woorden van dank.   
 
Maar de mooiste herinnering is het moment dat 
ik vrijdagochtend de deur open deed en er bijna 
300 kinderen van De Schakel – Hoeven voor 
mijn deur stonden en een prachtig lied 

begonnen te zingen: dank je wel voor alles!  
 
En morgen, vrijdag 23 december 2023, zal ik 
voor de laatste keer de deur sluiten op de 
Schakel.  
 

Dank voor alles en tot ziens! 

 
Warme groet, 
 
Martijn de Glopper 
 
 

 
 

Agenda 
 
9 januari   
Eerste schooldag in 2023  
 
16 januari 
Start toetsweken Cito 

 

Instructie BOUW! aan (nieuwe) ouders 
15.00-16.00 uur 
 
23 januari 
MR-vergadering 

 
25 januari 
Start nationale voorleesdagen 
 



 

 

 
Voorstellen 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  
  
Mijn naam is Richard Kwak, ik ben 39 jaar en woon in Apeldoorn. In 
mijn vrije tijd mag ik graag sporten (voetbal, wielrennen en 
wandelen), klussen in en om het huis en houd ik van gezellige dingen 
doen met familie en vrienden.   

Na de kerstvakantie zal ik de directievoering op de Schakel gaan 

vervullen. Daarnaast zal ik de directievoering op de Zevensprong in 
Apeldoorn blijven vervullen en blijf ik directeur van de Zevensprong.  
 
Ik heb veel zin in om op de Schakel te starten. Samen met het 
enthousiaste team wil ik betekenisvol onderwijs blijven geven. 
In principe ben ik halve dagen op school aanwezig.   

Na de kerstvakantie maak ik graag kennis met u, maar allereerst 
wens ik u, samen met uw kind(eren), alvast mooie feestdagen en 
een hele fijne vakantie! Heel graag tot ziens op school.  
  
Vriendelijke groet,  
 
Richard Kwak  

 

 
 
Bereikbaarheid tijdens de kerstvakantie 
Voor bijzonderheden is de directie bereikbaar via onderstaand emailadres of via Parro. 
 

Renske van den Berg, directeur locatie Donken: 
r.vandenberg@veluwseonderwijsgroep.nl 
 
Richard Kwak, directeur locatie Hoeven: 
r.kwak@veluwseonderwijsgroep.nl 
 
 

 
 

 
Babynieuws! 
Zaterdag 3 december is juf Joyce bevallen van haar dochter 
Lot! 
We feliciteren Joyce en haar man Jeroen met de geboorte van 

Lot en wensen hen alle geluk toe! 
 
 
 
 
 

 
BOUW! 
In de jaarkalender staat benoemd dat er op 16 januari een uitleg gegeven wordt voor over 

het belang van lezen en het digitale oefenprogramma BOUW! 
Wij willen u uitnodigen voor deze voorlichting.  
Gaat uw kind starten met BOUW!, werkt uw kind met BOUW! of wilt u er meer over horen, 
kom dan naar deze voorlichting.  

 
U bent welkom op maandag 16 januari op locatie Rederijkershoeve. De voorlichting start om 
15.00 uur. 
We zien u graag! 

mailto:r.vandenberg@veluwseonderwijsgroep.nl
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Nieuwe methode rekenen 
Na een uitgebreid onderzoek van diverse methodes hebben 
we gekozen voor Wereld in Getallen 5 (WIG5).  

De groepen 1 en 2 blijven op hun vertrouwde manier 
werken met de map gecijferd bewustzijn. 
Vanaf groep 3 gaan we werken met WIG 5. De groepen 3 
en 4 blijven volledig op papier werken.  

De lessen voor groep 5 t/m 8 zullen ook op papier 
aangeboden worden. De taken gaan de kinderen digitaal 
maken. 

 
Rekenen is overal en heb je dagelijks nodig. Elk nieuw 
lesdoel start met een filmpje, waarin het doel in een 
herkenbare, realistische manier wordt getoond. Zo sluit 
rekenen aan op de belevingswereld van kinderen en blijven 
ze gemotiveerd.  
Naast het bieden van nieuwe stof besteedt Wig 5 aandacht aan automatiseren: 

Leren rekenen is een bouwwerk. Eerst moet er een basis worden gelegd en daarop wordt 
doorgebouwd. Om een stevige rekenbasis te leggen moeten kinderen niet alleen de juiste 
antwoorden weten, maar deze ook snel kunnen geven. In WIG 5 wordt hier veel aandacht 
aan geschonken, dit betekent: veel en vaak oefenen. 

 

 
 

 
Opbouw van de methode: 
WIG 5 biedt een duidelijk programma van 9 blokken wat in 4 weken is verdeeld.  

In iedere les staat 1 doel centraal, dat in 2 opeenvolgende lessen wordt geoefend. In een 
week komen dus 2 doelen uit hetzelfde rekendomein aan bod. In elke les van De wereld in 
getallen is er een lesonderdeel waarin de kinderen zelfstandig werken. 
Door deze manier van werken krijgt elk individueel kind de aandacht en leerstof die het 
verdient. Zo geven we sterke én zwakke rekenaars de beste rekenbasis. 
 



 

 

Rapporten groep 5 t/m 7: 
Omdat we de laatste tijd met diverse methodes gewerkt hebben zal de beoordeling van het 

rekenen op het rapport er wat anders uitzien.  
Er komt een vakje vaardigheid in het rapport te staan met een letterbeoordeling. Er zal 
beschreven worden wat er goed gaat en wat er nog geoefend moet worden.   

 
Er is meer informatie te vinden over de methode via onderstaande link: 
https://www.onderwijsvanmorgen.nl/wp-content/uploads/2021/04/Ouderpresentatie-De-wereld-in-getallen-
5.pptx 
 

We zien er naar uit om met deze inspirerende methode te gaan werken. 

 
 

 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.onderwijsvanmorgen.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F04%2FOuderpresentatie-De-wereld-in-getallen-5.pptx&data=05%7C01%7Cr.vandenberg%40veluwseonderwijsgroep.nl%7C6ef5bb594d5247ff0d2208dae3f92288%7C4800b5e05b58471d87ea4bb1a74e0887%7C0%7C0%7C638072956406294711%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RyKFan1AmBY6U8rFeKQgKz6oGQoZgjZg%2F%2F8E3Dap6I0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.onderwijsvanmorgen.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F04%2FOuderpresentatie-De-wereld-in-getallen-5.pptx&data=05%7C01%7Cr.vandenberg%40veluwseonderwijsgroep.nl%7C6ef5bb594d5247ff0d2208dae3f92288%7C4800b5e05b58471d87ea4bb1a74e0887%7C0%7C0%7C638072956406294711%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RyKFan1AmBY6U8rFeKQgKz6oGQoZgjZg%2F%2F8E3Dap6I0%3D&reserved=0


 

 

 
 


