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1. 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!! 

 
2. Belangrijke data 
- Woensdag 20 juli 2022 om 19.00u: afscheidsavond groep 8. 
- Donderdag 21 juli 2022: laatste schooldag voor alle leerlingen. 
- Vrijdag 22 juli 2022: studiedag team de Schakel (alle leerlingen zijn vrij). 
- En dan: 6 weken zomervakantie! 
- Maandag 5 september 2022: eerste schooldag. 

 
3. Verlengde schooldag  
In de afgelopen periode hebben alle ouders vanuit school een tweetal vragenlijsten aangereikt 
gekregen over een mogelijke verlengde schooldag in de toekomst. Namens het team willen we alle 
ouders hartelijk bedanken voor het invullen van deze vragenlijsten, de respons was groot te noemen! 
 

Het is mooi om te constateren dat zowel de ouders als de leerlingen ‘op één lijn zitten met elkaar’ als 
het gaat om de invulling qua activiteiten. Er is veel interesse in sport, muziek, creatieve vakken 
(tekenen, knutselen) en koken. Daarnaast geven veel ouders aan de (huidige) extra 
huiswerkbegeleiding als erg prettig te ervaren. Ten aanzien van de lessentabel geeft maar liefst 80% 
van de ouders aan de eerste lessentabel (lees: alle dagen tot 15.15u met uitzondering van de 
woensdagmiddag; deze blijft vrij) als voorkeur te hebben. 
 

Hoe nu verder: 
Voor het nieuwe schooljaar verandert er nog niets; de lestijden en het aanbod blijft gewoon 
hetzelfde. We vinden het als team namelijk heel belangrijk om dit proces goed en diepgaand aan te 
pakken, dat wil zeggen met een duidelijk plan van aanpak én met een duidelijk verhaal naar de 
gemeente Heerlen toe.  

Nieuwsbrief ‘Het Schakeltje’ 
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Op organisatorisch vlak komt er heel wat kijken bij het organiseren van een verlengde schooldag, 
denk daarbij bijvoorbeeld aan het regelen van allerlei vakdocenten op vaste lestijden. Met andere 
woorden: we hebben als school een aantal ‘harde voorwaarden’ gesteld waaraan voldaan moet 
worden, alvorens we kunnen overgaan tot een definitieve invoering. In het nieuwe schooljaar zal de 
directie hierover uitgebreid in gesprek gaan met de gemeente Heerlen. Mocht de verlengde 
schooldag uiteindelijk ‘groen licht’ krijgen, dan zullen we dit zeker niet tijdens het schooljaar doen 
maar aan het begin van een nieuw schooljaar (dus op zijn vroegst in het schooljaar 2023-2024!). 
 

Uiteraard zullen we u gedurende het nieuwe schooljaar blijvend informeren over de verdere 
ontwikkelingen rondom de verlengde schooldag. 

 
4. Vossenjacht  
Op vrijdag 3 juni heeft onze Vossenjacht 
plaatsgevonden. Na twee jaar waarin door het 
Coronavirus geen activiteiten hebben kunnen 
plaatsvinden, was dit de eerste keer dat we 
weer een activiteit hebben kunnen organiseren. 
Het thema van de vossenjacht was 
'Zomercarnaval'. De meesters en juffen stonden 
verspreid in de wijk en de kinderen en de 
ouders gingen op zoek naar de meesters en 
juffen. Bij iedere post mochten de kinderen een 
spel spelen en als zij dit goed deden konden zij 
een letter verdienen. 
Uiteindelijk kon van alle letters een zin gemaakt 
worden. Onze oudervereniging heeft gezorgd 
voor iets lekkers voor onderweg. Bij terugkomst 
op school kregen alle ouders en kinderen een 
lekker ijsje. 
Het was een heel geslaagde activiteit met 
prachtig weer!  

 
5.  Oudervereniging (OV)  
Bijna is het schooljaar ten einde. Toch staan er nog wat leuke activiteiten op de planning. Allereerst 
hebben we onlangs een mooie en fijne vossenjacht gehad waarbij de OV ondersteund heeft. Nu 
wordt er alweer druk gewerkt aan het organiseren van de Fancy Fair, die eindelijk na twee jaar weer 
eens door kan gaan. Dit gaat gebeuren op woensdagmiddag 13 juli. De kinderen vinden dit een zeer 
leuke middag.  
 

Ook zal de OV nog helpen bij de schoolverlatersactiviteiten van groep 8. Zo verzorgen zij de frietjes 
en betalen ze voor onze groep 8 het bezoek aan het blote voetenpad. Bij het afscheid van groep 8, op 
woensdag 20 juli, ontvangen deze leerlingen nog een afscheidscadeau van de Oudervereniging.  
Op de allerlaatste schooldag (donderdag 21 juli) zwaaien we groep 8 uit. De OV zorgt voor de passend 
versierde kruiwagens en dan is het schooljaar ten einde. 
 

Ramona Snijders, onze voorzitster, gaat de OV officieel verlaten en wordt opgevolgd door mevr. 
Boukje Werst. Mevr. de Bruijne zal samen met Mevr. Kalisz komend jaar het penningmeesterschap 
op zich nemen. 



 

We willen iedereen die in het afgelopen jaar zijn of haar steentje heeft bijgedragen, in wat voor vorm 
dan ook, heel hartelijk bedanken voor de hulp. We zien jullie heel graag terug in het nieuwe 
schooljaar. 
 

Onze kinderen en de leerkrachten zijn jullie zeer erkentelijk. 
DANK, DANK, DANK!!! 

 
6. 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’. 
 

Langs deze weg een oprecht dank je wel voor jullie bijdrage!! 

 
7. Startklas  
 

 

  De Startklas gaat vijf jaar door!  
 

 

Drie jaar geleden werd ik als leerkracht benoemd op basisschool De Schakel in de Startklas. De 
Startklas die ik letterlijk mocht opstarten en zelf vorm mocht geven en mocht inrichten. Ik had toen 
ruim 25 jaar ervaring en gewerkt als leerkracht in het reguliere basisonderwijs op twee basisscholen 
in Geleen. 'Een samenwerking waarbij zorg wordt ingezet om onderwijs mogelijk te maken' leek mij 
iets heel moois.  
 

Toen ik begreep dat ik in deze klas structurele ondersteuning zou krijgen van een pedagogisch 
medewerker (juffrouw Ellen) en een onderwijsondersteuner (Juffrouw Sylvana) was voor mij het 
plaatje compleet!  
 

Een prachtig mooie, ruime, betekenisvolle, voorspelbare en leerrijke leeromgeving in het lokaal 
gelegen op het hoogste punt van onze school is het resultaat (kom gerust een keer binnen kijken). 
Op dit moment zijn er in de Startklas 10 kinderen. Na de zomervakantie zullen enkele kinderen 
uitstromen naar een passende plek. Er komen dan echter ook weer enkele kinderen bij waardoor het 
aantal kinderen rond de 10 blijft.   
 

Ellen, Sylvana en ik zijn regelmatig met elkaar in gesprek om het werken in de Startklas te verbeteren. 
Soms zijn dit ook kritische gesprekken maar altijd bedoeld om uiteindelijk op een goede wijze helder 
te krijgen wat elk kind nodig heeft. 
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Tot slot ben ik dan ook erg blij en trots om te kunnen vertellen dat de Startklas nog 5 jaar doorgaat!!! 
We wensen iedereen alvast een super mooie zomervakantie en tot komend schooljaar!   
 

Groeten uit de Startklas, 
Meester Marc 

 
8. Nieuwe teamleden 

 
Juffrouw Danielle: 
 

Beste ouders, 
  
Mijn naam is Danielle en met ingang van het nieuwe schooljaar word ik de juf van groep 8. Ik heb 
jarenlang gewerkt in de bovenbouw en vind het leuk om met kinderen van deze leeftijd te werken.  
 
Samen met de leerlingen van groep 8 wil ik er een leerzaam én leuk schooljaar van maken. Voor mij is 
het belangrijk dat kinderen graag naar school komen en dat we samen op zoek gaan naar: wie ben ik, 
wat kan ik én wat wil ik.  
 
We zullen elkaar na de zomervakantie zeker ontmoeten.  
 
Graag tot dan! 

 
Juffrouw Michelle: 
 
Beste ouders, 
 
Ik schrijf dit bericht met veel plezier. Volgend schooljaar mag ik namelijk aan de slag op de 
basisschool van jullie kinderen! Naast een leuke nieuwe werkplek betekent dit voor mij ook een 
terugkeer naar mijn familie en vrienden in Zuid-Limburg.  
 
Vanwege studie en werk woonden mijn vriend en ik eerst een tijd in 
Tilburg en nu in Weert. Hoewel we hier leuk wonen, bleef de lokroep 
van familie en vrienden in het zuiden klinken. Een aantal maanden 
geleden hakten we de knoop door. Ik zocht een nieuwe baan bij een 
leuke basisschool. Een goed gesprek met Christian gaf me het 
vertrouwen: hier wil ik graag lesgeven!  
 
In het dagelijkse leven geniet ik graag van de zon. Als echt 
familiemens breng ik graag veel tijd door met mijn (schoon)familie. 
Ook houd ik van sporten, boeken lezen en films kijken.  
 
Ik zie er erg naar uit om de ouders en de kinderen tijdens het nieuwe schooljaar te mogen 
ontmoeten. Ik weet zeker dat we veel van elkaar kunnen leren.  
 
Groetjes en tot snel,  
Michelle Alzer 
 



Juffrouw Lara (onderwijsondersteuner): 
 
Lieve kinderen en ouders / verzorgers, 
 
Ik wil me graag even voorstellen.  
 
Mijn naam is Lara Leufkens en ik mag komend schooljaar als 
onderwijsondersteuner bij jullie komen werken. Hier heb ik 
ontzettend veel zin in. En vooral om jullie te mogen leren kennen.  
 
Maar voordat ik jullie ga leren kennen ga ik iets over mijzelf 
vertellen. Wat ik het liefst doe is kinderen helpen met dingen die zij 
moeilijk vinden of mee zitten. In mijn vrije tijd sport ik graag, mijn 
hobby is namelijk kickboksen. Hier geef ik ook vaker lessen in bij de 
vereniging waar ik lid van ben. 
 
Groetjes Lara 
(en graag tot na de vakantie)  

 
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? 
- Juffrouw Ria van haar welverdiende pensioen gaat genieten? 
- Zij maar liefst 43(!!) jaar met volle passie en inzet in het basisonderwijs heeft gewerkt?  
- Wij haar enorm zullen gaan missen? 
- Juffrouw Anouk haar taken als Intern begeleider in de bovenbouw zal overnemen? 
- Zij ook nog voor 2 dagen per week ‘met de voeten in de klei blijft staan’ in de groepen 7-8 en 8? 
- Meester Tim en juffrouw Cindy Scipio een nieuwe baan hebben gevonden? 
- Zij respectievelijk gaan werken op basisschool De Verrekijker (in Amstenrade) en basisschool 

Tarcisius (in Heerlen)? 
- Wij hen heel erg willen bedanken voor hun jarenlange inzet op De Schakel? 
- En hen tevens veel succes en vooral heel veel werkplezier toewensen op hun nieuwe (INNOVO) 

school? 
- Wij blij zijn dat de ontstane vacatures op tijd zijn ingevuld? 
- Wij juffrouw Danielle, juffrouw Michelle en juffrouw Lara dan ook van harte welkom heten op De 

Schakel? 



- ‘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 5 september op de eerste schooldag? 
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