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Het Schakeltje 
 
Het Schakeltje wordt tweewekelijks ingezet voor 
communicatie met ouders over evenementen die 
iedereen op school aangaan en voor informatie 
vanuit derde partijen 
 

Adviesplein Maasdriel: even voorstellen! 

Beste ouders, verzorgers van leerlingen van de 
Schakel, 

Mijn naam is Mandy van Brenk en ik ben als 
jeugdconsulent werkzaam bij het gebiedsteam 
Maasdriel, wat in het nieuwe schooljaar ook bekend 
zal staan als ‘Adviesplein Maasdriel’. 
 
Als jeugdconsulente ondersteun, adviseer en/ of 
begeleid ik kinderen, jongeren en ouders bij 
hulpvragen die ze hebben. Samen met hen breng ik 
de situatie in beeld en kijken we of en welke hulp er 
nodig is. Dit kan hulp zijn vanuit een passende 
hulpverleningsorganisatie of via een andere 
oplossing. 

Elk kind, gezin, persoon is uniek en dat maakt het 
leuk om samen het juiste pad te vinden. Mijn 
werkzaamheden bestaan naast het ondersteunen, 
adviseren en begeleiden van jeugdigen en gezinnen, 
ook uit consultatie en advies geven aan andere 
ketenpartners, denk aan leraren, het 
consultatiebureau en huisartsen. Als 
jeugdconsulent van het gebiedsteam Maasdriel ben 
ik betrokken als contactpersoon van de basisschool 
de Schakel. 

Vanaf donderdag 10 november zal ik maandelijks 
aanwezig op de Schakel om zo meer toegankelijk te 
zijn voor kinderen en ouders met hulpvragen of 
opvoedvragen. Daarnaast kunnen we onderzoeken 

wie anders antwoord op de vragen zou kunnen 
geven, bijvoorbeeld door de inzet van een passende 
hulpverleningsorganisatie. Tijdens het spreekuur 
van 9:00 – 10:00u zal ik maandelijks of op woensdag 
of op donderdag op de Schakel aanwezig zijn. Soms 
zal dit tegelijkertijd zijn met mijn collega Ilse van 
Wijk, jeugdverpleegkundige. In de ouderkalender 
zijn de exacte data van de spreekuren te vinden. 

Donderdag 10 
november ’22 zal ik dus 
van 9:00 – 10:00u in de 
kamer van de 
administratie te vinden 
zijn. Bent u benieuwd of 
ik iets voor u kan 
betekenen? Loop gerust 
eens binnen voor een 
kop koffie!  

De volgende dagen zullen Ilse en ik samen aanwezig 
zijn op de Schakel: 

• Woensdag 11 januari 2023 
• Woensdag 12 april 2023 
• Woensdag 5 juli 2023 

  
De volgende dagen zal ik aanwezig zijn op de 
Schakel: 

• Donderdag 10 november 2022 
• Woensdag 7 december 2022 
• Donderdag 9 februari 2023 
• Woensdag 8 maart 2023 
• Woensdag 10 mei 2023 
• Donderdag 8 juni 2023 

Met vriendelijke groet, 
 
Mandy van Brenk 

Gezonde school 

In het kader van gezonde schoolactiviteiten hebben 
we afgesproken op de zgn. ‘lange’ dagen brood, 
groente en/of fruit mee te nemen naar school. Dat 
doen we omdat dat gezond is, landelijk gepromoot 
wordt en om uw kind te leren groente en fruit te 
eten. Soms zien we echter nog steeds dat kinderen 
vormen van snoep me naar school krijgen, 
waaronder zoete repen etc. Wat uw kind thuis krijgt 

Agenda 
 

17 okt Startgesprekken 
21 okt 
24 okt 

Maandsluiting groepen 1-2 
Herfstvakantie 
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kunnen en willen we uiteraard respecteren en zeker 
niet over oordelen, maar op school willen we ons 
graag allemaal conformeren aan de regels die we 
hiervoor hebben opgesteld. We vragen hiervoor uw 
begrip en medewerking, daar het gaat om de 
gezondheid van uw kind. 

 

  
Maandsluiting Groep 1-2  
Volgende week vrijdag 21 oktober zullen de 
kleuters van alle klassen hun maandsluiting 
opvoeren. Zij zullen u verrassen met een liedje, 
dansje of andere kunsten. Ouder(s) zijn van harte 
welkom vanaf 11.30u we zullen om 11.45u starten. 
Tot volgende week vrijdag.  
 
 Taal thuis en op school 

  
  
 

Taal Thuis en op School  
10 bijeenkomsten bij jou in de buurt!  
In Heerewaarden: MFC De Steen  
  
Start 7 november 2022  
Elke vrijdagochtend van 9.00 tot 11.30  
  
Hoe kan je je kind beter helpen met de taal, samen 
spelen, de computer en fit & gezond zijn?  
  
Meer weten? Klik op de link voor het filmpje!  
Daar lees je wie we zijn en hoe je je kunt 
aanmelden.  
  

Taalhuis Maasdriel:   
Ellen Bloemscheer tel.  06-29462318  
Zie tevens de bijgevoegde flyer. 
 
Opschalen naar niveau 2 
Minister Kuijpers heeft de landelijke maatregelen 
voor wat betreft corona opgeschaald naar niveau 2 
omdat het aantal besmettingen in rap tempo 
toeneemt. Dit betekent voor ons: 
-Goed ventileren 
- Handen wassen bij binnenkomst 
- Niezen en hoesten in de elleboog  
- Thuisblijven bij klachten en testen 
- Uitvoeren van een zelftest 
- Tijdig een vaccin halen 
- Inventariseren van kwetsbare leerlingen 
- Inventariseren welke leerlingen te maken hebben 
met een kwetsbaar gezinslid 
- Waar nodig verzorgen van een alternatief 
onderwijsaanbod 
 
Nieuwsbrief welzijn Bommelerwaard 
 
Zie de bijlage voor de nieuwsbrief van de komende 
periode. De nieuwsbrief bevat twee versies; één 
met zondag en theater, de ander zonder. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/25MCJJmAs3E
https://kompasbommelerwaard.nl/activiteit/taal-thuis-en-op-school/
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