
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

                                                               April 2022 
 

1. Koningsspelen 2. Belangrijke data  

3. Verlengde schooldag  4. Minicollege 

5. Project ‘IMC Basis’ 6. Oudervereniging 

7. Eindtoets Route 8: groep 8  8. Startklas 
 

9. Wist u dat ….  
 

1. Koningsspelen 

De Koningsspelen vinden dit schooljaar plaats op vrijdag 22 april 2022, de laatste vrijdag voor de 
meivakantie. De ‘Koningssportdag’ vormt weer het hart van deze vrolijke en sportieve dag en 
wordt voorafgegaan door een goed en bovenal feestelijk Koningsontbijt. De leerlingen uit de 
groepen 1 t/m 4 vieren de Koningsspelen op school en de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 gaan 
na het Koningsontbijt op school naar het voetbalveld van NEC’92 (georganiseerd door de 
gemeente Heerlen). Op de betreffende website (www.koningsspelen.nl) kunt u meer informatie 
vinden over de Koningsspelen, zoals o.a. het liedje met dansje dat als aftrap wordt gebruikt voor 
deze Koningsspelen.  

 
2. Belangrijke data  
- Dinsdag 19 april en woensdag 20 april 2022: eindtoets Route 8 (leerlingen groep 8). 
- Vrijdag 22 april 2022: Koningsspelen en vanaf 12.45u start de meivakantie. 
- Woensdag 25 mei 2022: studiedag team de Schakel (alle leerlingen zijn vrij). 
- Donderdag 26 mei 2022: Hemelvaartsdag (vrij). 
- Vrijdag 27 mei 2022: vrije dag. 
- Maandag 6 juni 2022: Pinkstermaandag (vrij). 

 
3. Verlengde schooldag 
De gemeente Heerlen heeft onlangs, samen met de schoolbesturen INNOVO (waaronder onze 
school valt) en MOVARE, de wens uitgesproken om in de toekomst een verlengde schooldag in te 
richten voor alle scholen binnen Heerlen-Noord. Er is op dit moment veel aandacht voor het 
zoveel mogelijk voorkomen van onderwijsachterstanden en het vergroten van de kansen van 
kinderen voor de toekomst. Door op jonge leeftijd kinderen de mogelijkheid te bieden om hun 
talenten tijdens schooltijd te kunnen ontwikkelen (brede talentenontwikkeling) probeert men een 
belangrijke bijdrage te leveren aan het vergroten van de ontwikkelkansen van de kinderen.  
Het doel is dan ook om de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 op basisschool De Schakel een 
duidelijk dagprogramma aan te bieden met voldoende onderwijstijd met daarin extra aandacht 
voor sport & bewegen, cultuur en gezond gedrag.  

Nieuwsbrief ‘Het Schakeltje’ 
 

Zes Landenstraat 1 
6414 GG Heerlen 
tel: 045-5212250 

e-mail: info.schakel@innovo.nl 
website: www.bsdeschakel.nl 

 

 

 

 

http://www.koningsspelen.nl/
mailto:info.schakel@innovo.nl
http://www.bsdeschakel.nl/
mailto:info.schakel@innovo.nl
http://www.bsdeschakel.nl/


We proberen dan ook een gevarieerd programma binnen de verlengde schooldag aan te bieden, 
zonder dat dit ten koste gaat van het basisprogramma binnen de school. We merken namelijk dat 
het ontwikkelen van de basisvaardigheden bínnen de reguliere onderwijstijd heel belangrijk is voor 
veel leerlingen.  
 
We hebben alle ouders onlangs gevraagd om een vragenlijst in te vullen als het gaat om de 
invulling van het naschools aanbod. Ook de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 hebben een 
vragenlijst ingevuld over welke naschoolse activiteiten zij het liefste krijgen aangeboden op De 
Schakel. 
 
Binnen de opgerichte werkgroep zijn we momenteel bezig om alle gegevens te verzamelen. Zodra 
we meer weten wordt u uiteraard door ons op de hoogte gebracht. Dus houd Isy goed in de gaten!  

 
4. Minicollege 

In februari was er weer een minicollege. Het doel 
van het minicollege is dat peuters kunnen 
kennismaken met onze school. Op deze manier doen 
de peuters al eens mee met een les en zorgen we 
voor een soepele overgang van de peuteropvang 
naar onze school. 
 
Juf Corine heeft een boekje voorgelezen en alle 
peuters en kleuters hebben goed meegedaan en ook 
de juffen en leidsters hebben weer genoten.  

 
5. Project ‘IMC Basis’ 
Ook de afgelopen weken zijn we met de groepen 7 en 8 weer volop bezig met IMC-Basis. We 
hebben boeiende gastdocenten mogen ontvangen en ook hebben we een aantal uitstapjes gehad. 
De laatste weken zijn we bezig geweest met het thema duurzaamheid, zoals ‘My Climate Action’, 
waar we geld hebben opgehaald voor een goed doel en aandacht hebben besteed aan het klimaat. 
We hebben wafels gebakken en verkocht en dat geld ging naar een school in Tanzania die 
zonnepanelen nodig hebben, zodat ze hun huiswerk in de avond kunnen maken.  
 
Momenteel zijn we bezig met het thema: ‘Duurzaamheid & IKEA’. 
Eerst hadden we een basisles over het bedrijf IKEA. Wist jij dat 
80% van de IKEA duurzaam is? Wij hebben geleerd hoe is de IKEA 
is begonnen en welke beroepen binnen IKEA zijn. Ook hebben we 
geleerd hoe wij mensen kunnen verleiden om meer duurzame 
producten te kopen. We hebben een speurtocht gehad door de 
IKEA. 
 
In week twee van dit project hebben wij een ‘moodboard’ 
gemaakt met producten die duurzaam zijn. Daarna hebben wij 
geleerd, wat duurzaam eten is in IKEA food! Dat is vegetarisch 
eten. We hebben gezien en geproefd wat het verschil tussen 
vegetarisch en vlees is. Soms proef je het en soms helemaal niet. 
Misschien eet jij ook wel eens een keer een ‘veggiedog’.  
 



Een aantal weken geleden zijn we met de bus naar Maastricht geweest. Daar gingen we naar het 
Natuurhistorisch museum. Daar hebben we geleerd hoe de wereld er miljoenen jaren geleden 
uitzag en wat fossielen zijn. Wij mochten zelf kijken door de ogen van een paleontoloog en ook 
hebben we opdrachten gedaan met een microscoop. We hebben veel interessante dingen geleerd 
over de historie van de aarde en over hoe wij ons milieu kunnen helpen. 
 

IMC Basis is heel erg leuk er is een leuke samenwerking in de bovenbouw. Wij zijn hartstikke 
dankbaar voor de uitstapjes en we zijn weer een stukje wijzer geworden.  

 
6. Oudervereniging 
Na een lange periode van diverse maatregelen zijn de coronaregels nu losgelaten en dit betekent 
dat er weer veel meer activiteiten mogelijk zijn op school. En gelukkig maar!  
 

Wat staat er nog allemaal op het programma: 
Onder andere de Koningsspelen (inclusief het Koningsontbijt), het organiseren van hulp bij het 
kamp van groep 8, de jaarlijkse Fancy-Fair en tot slot natuurlijk de afscheidsavond van groep 8 
staan nog op de planning. Onze oudervereniging kan dus weer volop aan de slag en daar zijn ze 
dan ook heel blij mee! Vooral de Fancy Fair (op woensdag 13 juli 2022) is een activiteit waar de 
kinderen en de ouders zich al lange tijd op verheugen en dat kan dit schooljaar, mits de 
weergoden ons gunstig gezind zijn, eindelijk weer eens doorgaan. 
 

We wensen de oudervereniging veel succes en plezier met de organisatie van alle activiteiten! 

 
7. Eindtoets groep 8: Route 8 
Op dinsdag 19 april en woensdag 20 april 2022 maken alle leerlingen van groep 8 weer de 
verplichte eindtoets. Deze eindtoets meet de taal- en rekenvaardigheid van het kind na acht jaar 
basisschool. Scholen kunnen zelf kiezen welke (door het ministerie van OCW goedgekeurde en 
toegelaten) eindtoets ze afnemen.   
  
Onze school heeft dit schooljaar wederom bewust gekozen voor 
de eindtoets “Route 8” van A-VISION. ROUTE 8 is een adaptieve 
toets. Dit betekent dat de moeilijkheid van elke vraag tijdens de 
afname wordt aangepast aan de vaardigheid van de leerling. Juist 
beantwoorde vragen leiden tot moeilijkere vragen en vice versa. 
Leerlingen met een laag vaardigheidsniveau komen zo niet toe 
aan lastige vragen en leerlingen die beter presteren, slaan 
eenvoudige vragen over. De vragen sluiten dus aan bij het niveau 
van elke leerling!  
 

We wensen alle leerlingen uit groep 8 alvast heel veel succes toe  
tijdens het maken van de Eindtoets! 

 
8. Startklas 

‘De Startklas is still going on…’ 
 

Na een periode van veel beperkende maatregelen betreffende Corona, kunnen we wel stellen dat 
het allemaal weer wat meer normaal is. Ouders zijn zelfs tot 8.30 uur weer welkom in de klas. In 
principe willen we in de Startklas ten aanzien van het afscheid nemen de buitendeur aanhouden. 
Indien ouders echter graag een keer mee naar boven willen om de sfeer van de Startklas 'op te 
snuiven' dan kan dit natuurlijk! 



In het trappenhuis naar de Startklas staat een fotolijst, de zogenaamde 'Wall of Fame', met daarin 
de foto's van alle kinderen die in de Startklas hebben gezeten en hun weg naar een passende plek 
hebben gevonden. We zijn blij verheugd te vertellen dat we op zoek zijn naar een tweede fotolijst, 
simpelweg omdat de eerste lijst vol is. Met andere woorden: we hebben al heel veel kinderen 
kunnen laten doorstromen naar een voor hem of haar passende plek. 
Wat erg leuk en uitdagend blijft, is dat de samenstelling van de Startklas tussentijds verandert. 
Hierdoor verandert ook de dynamiek. Dit vraagt van ons een andere aanpak of een aanpak die we 
bijstellen. De nadruk ligt op de vraag 'wat heeft dit kind nodig' waarbij veiligheid en vertrouwen de 
basis vormen. 
 

In de Startklas zitten momenteel 8 kinderen. Op korte termijn zullen er weer 2 kinderen bij komen, 
waardoor we op 10 kinderen uitkomen. We gaan er met elkaar voor zorgen dat de kinderen op 
pedagogisch, didactisch en zorg gebied in hun kracht worden gezet, waardoor ook zij naar een 
passende plek (bij voorkeur in het reguliere onderwijs) kunnen uitstromen. 
 

Groeten uit de Startklas! 
 

Juf Ellen 
Juf Sylvana 
Meester Marc 

 
9. Wist u dat …..  
- We als team in de afgelopen periode twee studiedagen hebben gevolgd rondom 

opbrengstgericht werken, zelfverantwoordelijk leren en het school(jaar)plan? 
- Maar liefst 2 leerkrachten binnen ons team binnenkort in het huwelijksbootje zullen stappen? 
- Juffrouw Anouk op vrijdag 27 mei 2022 haar ‘ja-woord’ zal geven aan haar verloofde Joeri en 

juffrouw Annika op vrijdag 15 juli 2022 aan haar aanstaande echtgenoot Freddie? 
- Wij hen alle geluk en voorspoed toewensen? 
- Wij zondag 8 mei 2022 alle moeders een fijne Moederdag toewensen? 
- Op zondag 22 mei 2022 om 11.15u de Heilige Communie gevierd wordt? 
- Wij de ouders en de communicantjes alvast een zonnige en fijne Communie toewensen. 

PROFICIAT van het team! 
- Wij iedereen een hele fijne meivakantie willen toewensen! 
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