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1. Renovatie hoofdgebouw De Schakel  
In de maanden oktober en november is er hard gewerkt om de 
renovatie in het hoofdgebouw van De Schakel tijdig af te 
kunnen krijgen. Op woensdag- en vrijdagmiddagen, alsmede op 
meerdere zaterdagen, is het bouwbedrijf druk in de weer 
geweest om alle kozijnen te vervangen.  
 

En het resultaat mag er zijn: zowel de binnen- als de buitenkant van het hoofdgebouw is voorzien 
van een frisse en kleurrijke ‘look’ waar we de komende jaren zeker mee vooruit kunnen. 
 

We zijn er TROTS op!! 

 
2. Belangrijke data 
- Vrijdagavond 16 december 2022: Kerstbal. 
- Vrijdag 23 december 2022: vanaf 12.45u start van de Kerstvakantie. 
- Week 6: oudergesprekken groep 8. 
- Vrijdag 17 februari 2023: vanaf 12.45u start van de 

Carnavalsvakantie.  
- Maandag 27 februari 2023: alle kinderen hebben een vrije dag 

i.v.m. een studiedag (team). 
- Week 10 en 11: oudergesprekken groepen 1 t/m 7. 

 
3. Mini-college 
Minimaal vier keer per jaar organiseren wij in samenwerking met peuteropvang PUK het mini-
college. Het mini-college is een middel om te proberen de overstap tussen de Peuteropvang en de 
basisschool te verkleinen.   
 

In de praktijk gaan de peuters lessen volgen bij groep 1. De leidsters en leerkrachten bedenken 
minimaal 4x per jaar een themagerichte activiteit waarbij de peuters al eens mogen kijken en 
meedraaien bij groep 1.  
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Denk hierbij aan voorlezen of een werkles. Op deze manier kunnen de peuters al eens met hun 
vertrouwde leidster komen wennen in groep 1.  
 

Dit jaar heeft er al twee keer een mini-college plaatsgevonden. De peuters en kleuters hebben 
daar enorm van genoten. 

 
4. Project ‘IMC Basis’        
Op donderdagmiddag 24 november 2022 zijn we weer begonnen met het project ‘IMC Basis’.        
We zijn blij dat er een nieuwe schoolcoördinator is gevonden (als opvolger van juffrouw Michelle 
Muijlkens), namelijk meester Raymond Frints. Hij zal de leerkrachten en de leerlingen uit de 
groepen 7 en 8 dit schooljaar gaan begeleiden.  
  

IMC Basis betreft een aanvullend onderwijsprogramma voor de leerlingen uit de groepen 7 en 8. 
In dit project ontwikkelen de kinderen een duidelijk beeld over welke beroepen er allemaal 
bestaan, zodat er een beter perspectief ontstaat bij het maken van keuzes voor de toekomst. 
Oftewel: ‘nu leren wat er later is’. Afgelopen schooljaar hebben we onder andere lessen gehad van 
een archeoloog en muzikanten van het Philharmonisch orkest. Het eerste thema dit schooljaar 
betreft “Journalistiek”.                                                      
  

Naast de gastlessen (onder leiding van echte vakmensen) die op de school worden gegeven, kan er 
aan het einde van een thema een heuse excursie plaatsvinden naar bijvoorbeeld een werkplek of 
kan er op school een leuke activiteit worden uitgevoerd. Het belooft weer een mooi en uitdagend 
project te worden, we hebben er zin in!  

 
5. Leerlingenraad 
Ieder jaar wordt er op basisschool de Schakel een leerlingenraad gekozen. Wij vinden het 
belangrijk dat leerlingen op onze school hun stem kunnen laten horen. Leerlingen hebben vaak 
goede ideeën over praktische zaken en onderwijsontwikkelingen die spelen binnen de school. Wij 
willen leerlingen betrekken bij de schoolorganisatie. De leerlingenraad is een manier om leerlingen 
mee te laten denken over onderwijsactiviteiten, onderwijsinhoud en het leefklimaat op onze 
school. Zij vertegenwoordigen hiermee de mening van de leerlingen van onze school.   
  

De leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 die zich verkiesbaar stellen, presenteren zich de week voor de 
verkiezingen aan de eigen groep. Rond de herfstvakantie hebben de verkiezingen voor de 
leerlingenraad plaatsgevonden. Uit iedere groep is er 1 jongen en 1 meisje gekozen.   
   

De volgende leerlingen gaan de groepen vertegenwoordigen in de leerlingenraad:  
  
Groep 6:          Jaelena en Trevor  
Groep 7:          Ian en Warda 
Groep 7-8:    Jenaira en Soulaiman 
Groep 8:          Daan en Livia   

 
6. Oudervereniging (OV) 
Onlangs hebben de ouders van onze actieve OV weer een geweldig       
St. Maartensfeest georganiseerd. Op 11 november 2022 trokken weer 
heel veel volwassenen en kinderen door de straten van Vrieheide. Bij 
het scoutinggebouw was het feest en werden de kinderen 
getrakteerd op een lekkere wafel en chocomel. Heel fijn dat er zoveel 
enthousiaste kinderen en hun ouders meeliepen in de optocht!  
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Daarnaast is ook het Sinterklaasfeest op maandag 5 december weer een groot succes geworden! 
  

We willen de leden van de OV wederom hartelijk bedanken voor hun inzet. Dankzij jullie waren 
het gezellige feesten!  

 
7. Startklas  
Zoals jullie inmiddels van ons gewend zijn, ook nu weer een bericht vanuit de Startklas. Deze keer 
wat achtergrondinformatie. Sinds het schooljaar 2019-2020 is er een Startklas op basisschool De 
Schakel. Niet elke basisschool heeft een Startklas. Dat betekent dat we een regiofunctie hebben en 
er ook kinderen vanuit andere basisscholen naar onze Startklas komen. De Startklas is voor 
kinderen die op verschillende gebieden wat extra's nodig hebben voordat ze kunnen doorstromen 
naar groep 1. Na maximaal een jaar Startklas stromen ze dan weer uit naar hun moederschool of 
naar een best passend ander onderwijsaanbod.  
 

Samen met Meester Marc en juf Sylvana zorgen we voor een pedagogisch veilig klimaat voor de 
kinderen. Meester Marc verzorgt als leerkracht het lesprogramma, wat zoveel mogelijk gelijkloopt 
met het aanbod van groep 1. Juf Sylvana neemt delen van het lesprogramma voor haar rekening. 
Samen zorgen wij dat de leerlingen op hun eigen niveau het lesprogramma kunnen verwerken en 
dat ze begeleiding en coaching krijgen tijdens onderlinge interacties en spelsituaties, waarbij ze 
sociale vaardigheden leren; een goede basis voor de toekomst. Zelf ben ik vanuit JENS betrokken 
bij de Startklas als zorgmedewerker en expertise Jonge Kind. Ouders kunnen met 
opvoedingsvragen bij mij terecht en indien nodig kan de stap naar ondersteuning door JENS 
worden ingezet.  
 

Het jaar in de Startklas is een intensieve periode voor de kinderen, waarin vaak veel in 
ontwikkeling komt. Dit maakt het voor de ouders ook soms een intensieve periode. We vinden het 
daarom belangrijk om steeds de samenwerking met ouders te zoeken en ze zoveel mogelijk te 
betrekken in het proces dat hun kind doormaakt.   
 

Ook namens meester Marc en Juf Sylvana, wensen we iedereen een goede afronding van het jaar 
2022! 
 

Juf Ellen 

 
8. Huiswerkbegeleiding  
Vanaf eind november volgen een groot aantal leerlingen uit de 
groepen 4 t/m 8 een extra uurtje huiswerkbegeleiding per week.  
Deze huiswerkbegeleiding wordt aangeboden door onze eigen 
teamleden (juffrouw Desiree en juffrouw Lara in groep 4, 
juffrouw Annika en juffrouw Phia in de groepen 5 en 6 en 
meester Juul, juffrouw Cindy en juffrouw Anouk in de groepen 7 
en 8) en vindt elke dinsdag (groep 4) en donderdag (groepen 5 
t/m 8) na schooltijd plaats.  
 
Tijdens de huiswerkbegeleiding wordt onder andere aandacht besteed aan het maken van 
huiswerk, het ontwikkelen van executieve functies (o.a. plannen en organiseren van het werk) en 
het aanleren van leerstrategieën. 
 



Ondanks de lange lesdag (dinsdag en donderdag) werken de kinderen met veel motivatie en 
plezier tijdens dit extra uurtje en wordt er tevens veel geleerd! Een groot compliment dus aan de 
kinderen en… ga vooral zo door! 

 
9. Wist u dat …..  
- We een fantastische St. Maartensoptocht hebben gehad met een hele hoge opkomst?  
- Onze OV dit feest tot in de puntjes had voorbereid? 
- We als team de OV hiervoor erg dankbaar zijn?   
- Op maandag 5 december 2022 Sinterklaas bij ons op bezoek is geweest? 
- De eigen leerkrachten van De Schakel extra huiswerkbegeleiding aanbieden aan de leerlingen 

uit de groepen 4 t/m 8? 
- We als team in de afgelopen periode een studiedag hebben gevolgd rondom ‘Door Lezen De 

Wereld Ontmoeten’ en Executieve Functies?  
- En dat we dit deels samen met het team van KC Paulus hebben gedaan?  
- Op donderdag 24 november 2022 de kick off van IMC Basis heeft plaatsgevonden? 
- De leerlingen uit de groepen 7 en 8 veel zin hebben in dit project? 
- Het hoofdgebouw een grondige opknapbeurt heeft gekregen?  
- En dat het gebouw nu eindelijk klaar is? 

 
 

 
 
 

Het team van basisschool De Schakel wenst iedereen een zalig Kerstfeest en 
een gezond, vredig en gelukkig Nieuwjaar toe! 

 

Met dank aan allen die onze school ‘een warm hart’ hebben toegedragen! 
 


