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1. Terugblik op het schooljaar  
Wat een ongekend en bewogen schooljaar was dit toch… Corona heeft ons allemaal in de greep 
gehouden en wat zijn we blij dat het einde nu toch echt in zicht lijkt te komen. Van ons als team is dit 
schooljaar vaak het uiterste gevraagd om ervoor te zorgen dat alle lessen zoveel mogelijk ‘normaal’ 
konden doorgaan en dat heeft veel kracht en energie gekost. Maar ook de dilemma’s die u als ouder 
heeft ervaren waren talrijk: het geven van instructies en begeleiding bij het huiswerk tijdens de 
lockdown periode, het voortdurend nadenken over de Coronaregels (‘mag mijn kind nu wel of niet 
naar school?’), het niet naar binnen mogen komen in de school terwijl u toch echt een dringende 
vraag heeft… 
Het kunnen bewaren van de rust in en rondom de school ondanks alle ‘perikelen’ was een grote 
uitdaging die we z’n ALLEN zijn aangegaan en waar we aan het einde van dit schooljaar met gepaste 
TROTS op kunnen terugkijken!  
Laten we nu vooral vooruitkijken en eerst genieten van een meer dan verdiende zomervakantie. Als 
team zien we u volgend schooljaar in ieder geval heel graag weer terug en willen we vooral de 
VERBINDING met elkaar aangaan!  

 
2. Schoolkalender 
De schoolkalender voor het nieuwe schooljaar heeft u reeds ontvangen. Hang hem op een zichtbare 
plek, zodat u niets vergeet. De meeste scholen om ons heen leveren alle informatie van de school 
alleen digitaal aan, maar onze school geeft de kalender nog mee op papier.  
Heeft u vragen of kan het nog beter….. laat het ons weten!! 

 
3. Belangrijke data  
- Maandag 19 juli 2021 t/m donderdag 22 juli 2021: ‘afscheidsweek’ groep 8.  
- Donderdag 22 juli 2021: laatste schooldag voor alle leerlingen. 
- Vrijdag 23 juli 2021: studiedag team de Schakel (alle leerlingen zijn vrij). 
- En dan: 6 weken zomervakantie! 
- Maandag 6 september 2021: eerste schooldag. 

Nieuwsbrief ‘Het Schakeltje’ 
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4. Leerlingenraad 
Op onze school vinden wij het belangrijk dat leerlingen hun stem kunnen laten horen. Zij hebben 
vaak goede ideeën over praktische zaken en onderwijsontwikkelingen die spelen binnen de school.  
De leerlingenraad van De Schakel bestond dit schooljaar uit de volgende leden: Jill en Aaron (groep 
6), Saami en Faith (groep 7) en Sienna en Levi (groep 8).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hieronder volgen een aantal reacties van de leden waarin ze vertellen wat ze dit schooljaar allemaal 
gedaan hebben. 
 

Sienna: ik vond het leuk in de leerlingenraad. Ik was erg tevreden dat ik ervoor werd gekozen. 
Daarnaast was het ook leuk om ideeën te bedenken zoals de rookvrije zone. Ook was het leuk dat 
mijn tekening voor het ‘’niet hier roken bordje’’ werd gebruikt. Ik had plezier tijdens het maken van 
de tekening. Het was ook leuk om samen langs de klassen te gaan om te laten weten wat ze met de 
nieuwe speelgoed spullen moesten doen. Het was erg leuk samen met de andere kinderen in de 
leerlingenraad te zitten. 
 

Levi: we hebben met de leerlingenraad heel veel goede dingen gedaan! We hebben bijvoorbeeld bij 
de deur waar de ouders staan een rookvrije zone neergezet. We hebben ook nog gezorgd voor meer 
speelmateriaal tijden het buitenspelen bijv. springtouwen, nieuwe ballen, krijt en bellenblaas. 
En we hebben naast de koffiekamer ook nog een ideeënbus, dus als jij nog ideeën 
hebt kun je dat in een brief schrijven en het daarin stoppen! Dus als jij nog volgend schooljaar in de 
leerlingenraad wilt komen ga je gang maar! 
 

Saami en Faith: het is aan te raden om in de leerlingenraad te gaan, je mag ideeën bedenken en 
meebeslissen over zaken. 
 

Aaron en Jill: door deel te nemen aan de leerlingenraad, kun je dingen realiseren.  
 

Langs deze weg willen we alle leden van de leerlingenraad bedanken voor hun inzet  
en goede inbreng, we zijn TROTS op jullie! 

 
5. Startklas 

 

  De Startklas draait nog steeds op volle toeren.....  
 

 

Het doel van de Startklas om kinderen in hun kracht te zetten en uit te laten stromen naar een 
passende onderwijsplek blijft het belangrijkste uitgangspunt in deze groep en krijgt steeds meer 
vorm. Nieuwe kinderen raken steeds sneller gewend aan de structuur en routines en voelen zich 
daardoor thuis, veilig en vertrouwd. We zien kinderen uitstromen naar een voor hen passende plek. 



Mooi is ook dat we terug horen dat deze kinderen ook op de nieuwe plek snel hun draai vinden. 
Het werken in de Startklas is heel veelzijdig. De kinderen die in de Startklas komen kennen 
verschillende achtergronden: kinderen met een lichte ontwikkelingsachterstand, kinderen met 
taalontwikkelingsproblemen, enzovoorts. Kortom: kinderen waarbij aanvankelijk de twijfel bestaat of 
ze op 4-jarige leeftijd kunnen instromen in het reguliere basisonderwijs.  
De uitdaging voor ons is om er alles aan te doen om deze kinderen op een passende plek te krijgen. 
Het welbevinden is hiervoor een belangrijk uitgangspunt. Als je je als mens en zeker als kind veilig en 
vertrouwd voelt, dan sta je er al goed voor! 
Na de zomervakantie zullen een aantal kinderen tegelijk uitstromen. We hopen dan natuurlijk weer 
nieuwe kinderen te begroeten die mogen genieten van de zorg en toewijding in de Startklas.  
 

Groetjes,  
Meester Marc, juf Sylvana en juf Ellen 

 
6.  Oudervereniging (OV)  
Bijna loopt dit schooljaar ten einde. Een schooljaar waarin een aantal 
activiteiten helaas geen doorgang konden vinden door alle Coronaregels. 
In het nieuwe schooljaar hopen we dat alles weer zoveel mogelijk 
"normaal" is, zodat onze leden van de oudervereniging weer aan de slag 
kunnen gaan. Daarnaast hebben we enkele nieuwe ouders bereid 
gevonden om mee te helpen in de oudervereniging en daar zijn we heel 
blij mee, van harte welkom!! 
 

Een aantal ouders gaan de oudervereniging na dit schooljaar verlaten, omdat hun kind in groep 8 zit. 
Deze ouders willen we natuurlijk héél erg bedanken voor al hun inzet en inspanningen die ze hebben 
verricht voor de kinderen van basisschool de Schakel. Uiteraard zullen we nog op gepaste wijze 
afscheid van hen nemen. Verder willen we natuurlijk alle leden van de oudervereniging hartelijk 
bedanken voor hun inzet, zeker in de afgelopen bijzondere tijd. Het was steeds maar weer aanpassen 
en daar zijn we jullie dan ook zeer erkentelijk voor! 
 

Langs deze weg: chapeau en dank je wel voor de fijne samenwerking 
en al jullie goede werk in het afgelopen schooljaar!! 

 
7. Medezeggenschapsraad (MR) 
Onze MR heeft gedurende dit schooljaar een hele goede en constructieve bijdrage geleverd als het 
gaat om het geven van instemming en advies over belangrijke schoolzaken die betrekking hebben op 
verbeteringen en vernieuwingen t.b.v. onze school. 
Beleidsdocumenten als het schooljaarplan en de schoolgids zijn uitgebreid besproken met de MR en 
de directie, waarbij er sprake is van een groot draagvlak binnen alle geledingen. Maar denk 
bijvoorbeeld ook aan belangrijke zaken zoals formatie, geldbesteding (begroting) en de veiligheid op 
onze school, allemaal zaken die (directe) invloed hebben en dankzij de inzet van onze MR uitgebreid 
en welbeschouwd ‘onder de loep zijn genomen’. 
Daarnaast willen we Yolanda, die reeds vele jaren lid is geweest van de oudergeleding van de MR én 
daarbij de rol van voorzitter met verve heeft vervuld, hartelijk bedanken voor haar grote inzet binnen 
de MR!! Dank je wel Yolanda voor jouw bijdrage binnen de MR en alles wat je voor de school 
betekent hebt! Daarnaast is de MR verheugd te kunnen mededelen dat we reeds een nieuw ouderlid 
voor de MR hebben gevonden, namelijk Jamal Tajaate. Van harte welkom bij de MR Jamal! 
 

En natuurlijk voor alle MR-leden: een oprecht dank je wel voor jullie bijdrage!! 
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8. Nieuw teamlid stelt zich even voor  
 

Beste ouders en leerlingen van basisschool De Schakel,  
 

Mijn naam is Anouk Héman. Vanaf komend schooljaar ben ik de juf van groep 7 bij jullie op school.  
Ik ben 28 jaar en woon in Sibbe samen met mijn hond Lucca en mijn verloofde Joeri.  
 

In mijn vrije tijd ga ik graag paardrijden en wandelen met de hond.  
 

Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten volgend schooljaar! Ik ben er van maandag tot en met 
vrijdag.  
 

Voor nu alvast een fijne vakantie en heel graag tot volgend schooljaar!  
 

 

 
9. Laatste ‘Schakeltje’  
Niet voor altijd, maar wel de laatste keer voor dit schooljaar. Vanaf deze plek een woord van 
oprechte dank aan iedereen die gedurende dit schooljaar een extra bijdrage heeft geleverd op onze 
school. Bedankt hulpmoeders, Oudervereniging, MR-leden, koppeloverleggroep PSZ-groep 1/2, 
logopedisten, vrijwilligers, maatschappelijk werkers, schoonmaakploeg, schoolagenten, ouders, 
collega’s en tot slot natuurlijk de leerlingen. Ga maar lekker GENIETEN van een welverdiende 
zomervakantie!! 
 

Namens iedereen van het team van De Schakel: dank je wel!! 

 
10. Wist u dat …..  
- Het project IMC Basis ook volgend schooljaar weer zal worden aangeboden aan de leerlingen uit 

de groepen 7 en 8? 
- En wederom onder leiding staat van onze projectcoördinator Michelle Muijlkens? 
- Dit project dankzij een subsidie van het Jeugdeducatiefonds mogelijk wordt gemaakt? 
- We als school er alles aan doen om subsidies ‘binnen te halen’ omdat we het beste voor onze 

leerlingen willen? 
- Juffrouw Roos met pensioen gaat? 
- Zij maar liefst 25 jaar met volle passie en inzet op De Schakel heeft gewerkt?  
- We haar enorm zullen gaan missen? 
- We haar in de toekomst graag ‘op de koffie’ zien komen? 



- Meester Kevin een nieuwe baan heeft gevonden? 
- Hij zal gaan werken op de basisscholen Keuningshofke (te Koningsbosch) en de Draaiende 

Wieken (te Posterholt)? 
- We hem heel erg willen bedanken voor zijn jarenlange inzet op De Schakel? 
- En hem veel succes en vooral heel veel werkplezier toewensen op zijn nieuwe scholen? 
- ‘Good old’ juffrouw Tiny ook volgend schooljaar weer op onze school zal werken? 
- We altijd een beroep op haar kunnen doen in geval van nood? 
- We iedereen een hele fijne en zonnige zomervakantie toewensen? 
- We iedereen weer graag zien op maandag 6 september op de eerste schooldag? 

 
 

 


