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Even voorstellen... 

 Inloopspreekuur Jeugdverpleegkundige 

Vanaf 17 september starten we, in samenwerking met 

Kinderopvang Pinkeltje, op school weer met het vrije 

inloopspreekuur met jeugd verpleegkundige Ellen van 

Acker van de GGD.  

Bij haar kunt u terecht met allerlei vragen die u heeft 

omtrent gezond opgroeien en opvoeden. Het spreek-

uur vindt plaats op maandagmiddag, ongeveer eens in 

de maand, van 14.30 uur tot 15.30 uur.  

Dit spreekuur is bedoeld voor ouders van De Schakel, 

PSZ Duimelot en kinderopvang Pinkeltje. Maar ook de 

leerkrachten en leidsters kunnen hier gebruik van ma-

ken.  

Iedereen die een vraag heeft over kinderen (van 0 t/m 

12 jaar) kan hier terecht, met grote zowel als kleine 

vragen. Op deze manier hopen we de Jeugdgezond-

heidszorg een plek in de wijk en in de school te geven 

en het contact met en tussen ouders, school, kinder-

dagverblijf en peuterspeelzaal te versterken.  

Loopt u gerust zonder afspraak binnen. U kunt Ellen 

vinden in het kantoor van de directeur, aan de hoofdin-

gang van de school.  

De data voor het vrije inloopspreekuur voor dit school-

jaar zijn: 23 september, 21 oktober, 11 november, 16 

december. De data voor 2020 volgen nog.  

Welkom 

Beste ouders en kinderen,  

 

De zomervakantie is weer omgevlogen. We vonden het fijn ieder-

een na 6 weken weer te mogen verwelkomen in de klassen. We zijn 

dan ook weer vol enthousiasme gestart op school!  

 

Als bijlage bij deze nieuwsbrief, vindt u onze schoolgids voor dit 

schooljaar met daarin informatie over onze school.  

Op donderdag 26 september a.s. nodigen wij u graag uit op onze 

jaarlijkse informatieavond. De leerkracht van uw zoon/dochter in-

formeert u dan over het reilen en zeilen in de groep.  

We hopen u dan te mogen verwelkomen in de klas. U ontvangt 

hiervoor t.z.t. nog een uitnodiging.  

 

Als team kijken we weer uit naar een positief en succesvol jaar en  

wensen iedereen een leerzaam en fijn schooljaar toe! 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens alle leerkrachten van de Schakel, 

 

Ingeborg Burm 

 

Agenda 

26 september - Informatieavond 

2 oktober - Perspectodag (kinderen zijn vrij) 

4 oktober - herfstdisco 

7 t/m 10 oktober- oudervertelgesprekken 

14 t/m 20 oktober - herfstvakantie 

Hallo iedereen, 

Mijn naam is Mieke Brusselaers. Ik kom vanaf dit schooljaar bij 

jullie op school werken.  

Hiervoor heb ik gewerkt op ‘t Vogelnest op Hengstdijk. De Scha-

kel en ‘t Vogelnest zijn tandemscholen en dus is jullie school niet 

helemaal onbekend voor mij. Dat is fijn! 

Ik ga aanvullen in verschillende groepen. Op maandag groep 3, 

op dinsdag groep 5 en op donderdag groep 6. We zijn dit school-

jaar al goed van start gegaan, dus de rest van het schooljaar wordt 

vast ook top. Ik heb er zin. 

Tot ziens! 



Hallo iedereen,  

 

mijn naam is Lotte van Esbroek en ik ben 

18 jaar oud. Op dit moment zit ik in mijn 

3de jaar van de opleiding onderwijsassis-

tent, deze opleiding volg ik op Scalda in 

Terneuzen.  

Dit jaar mag ik mijn stage komen lopen bij 

jullie op school, dit ga ik doen op maan-

dag, dinsdag en woensdag in groep 4.  

We zullen elkaar dit schooljaar vast nog 

wel eens tegenkomen,  

Lotte  
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Mad science 

Op 26 augustus kregen de kinderen van 

groep 3 t/m 8 bezoek van Professor Carina 

Centipedia en haar hulpje. Deze knotsgekke 

professor deed een aantal spannende weten-

schappelijke experimenten. Dit om de kin-

deren “warm” te maken voor de leukste na-

schoolse wetenschap en techniekcursus.  

Bij voldoende aanmeldingen starten de bij-

eenkomsten starten 15 minuten na schooltijd. 

Je kunt je evt. inschrijven via inschrijven: 

mad-science.nl.  

Het is voor ons erg belangrijk dat alle kin-

deren veilig op school kunnen aankomen. 

Om de veiligheid rond onze school te verg-

roten willen we u vragen om met de auto 

op de parking  te rijden en uw kind vanaf 

daar te voet naar school te brengen. De 

straat blijft op deze manier vrij voor de 

fietsende kinderen en ouders. Daarnaast 

willen we vragen om niet met de fiets over 

de parking te fietsen, om zoveel mogelijk 

gevaarlijke situaties te voorkomen. 

Alvast hartelijk dank voor uw medewer-

king. 

Verkeersveiligheid rondom school 

Hallo allemaal! Ik ben Nancy de Bruijn. Samen met juf Lianne 

ga ik dit jaar lesgeven aan de kinderen van groep 4. Voordat ik 

op de Schakel kwam heb ik 11 jaar in Graauw lesgegeven. 

Hier gaf ik les aan verschillende groepen, maar voornamelijk 

aan groep 4/5. Nu begin ik een nieuwe avontuur bij jullie op 

de Schakel. 

Even over mezelf: ik ben getrouwd met Ivo en heb 4 kinderen 

waarvan er eentje al op zichzelf woont en de andere 3 stude-

ren. De oudste is Tom, daarna komt Ellen en de jongste twee 

zijn Inez en Laura. Zij zijn een tweeling, maar ik heb begrepen 

dat juffen met een tweeling op de Schakel wel vaker voorko-

men. Ik pas er dus prima tussen. Naast alle drukte van mijn 

gezin vind ik het ook wel eens fijn om lekker te ontspannen. Dit 

doe ik door een balletje te slaan op het tennisveld  of een 

avondje te Netflixen met de poes naast me op de bank.  

 Ik heb in ieder geval zin in het nieuwe schooljaar en ik hoop 

jullie ook! We gaan er samen een mooi jaar van maken.  

 Ps de foto is genomen in mijn favoriete vakantieplaats in Gran 

Canaria 

Even voorstellen… 

Als school willen wij meewerken aan 

een beter milieu en aan afvalverminde-

ring, daarom willen wij vragen of de 

kinderen drinkbekers in plaats van pak-

jes willen meenemen. 

Afval 

Lege batterijen en plastic doppen 

Als school zamelen wij nog steeds lege bat-

terijen in. Van de opbrengst kunnen we 

weer leuke buiten speelmaterialen aan-

schaffen. 

Ook sparen we plastic doppen, deze leve-

ren wij weer in Hulst in voor blindengelei-

dehonden. 


