NIEUWSBRIEF
Nummer 8, maart 2017

Ee Schakelklas Westland is een bovenschoolse voorziening voor kinderen van statushouders. In deze
Nieuwsbrief wordt informatie gegeven over de actuele ontwikkelingen rond Schakelklas Westland
Door Huig Taal, regisseur Schakelklas Westland

1. Even voorstellen
Mijn naam is Huig Taal. Ik heb per 1 februari
Edward van Renen opgevolgd als Regisseur
Schakelklas Westland. Ik vind het erg belangrijk
dat de Schakelklas er is want kinderen die de
Nederlandse taal niet spreken omdat ze met een
andere taal zijn opgegroeid, moeten dit zo snel
mogelijk kunnen leren. Alleen dan kan er goed
geleerd worden. De taal is erg belangrijk, maar ook
het kennismaken met de Nederlandse cultuur.
Behalve regisseur van de Schakelklas ben ik ook
directielid van basisschool De Blinkerd. Op dit
moment zitten de groepen 7 en 8 van de Blinkerd
in hetzelfde gebouw als de Schakelklas. Dat is
natuurlijk erg handig. Ik heb erg veel zin in het
werken voor en met de Schakelklas. Inmiddels heb
ik al kennis gemaakt met mijn nieuwe collega’s. Ik
word erg enthousiast van hun manier van werken.
Op maandag tot en met donderdag ben ik
aanwezig in het gebouw van de Schakelklas en De
Blinkerd aan de Rembrandtstraat 5. Op vrijdag ben
ik in het andere gebouw van De Blinkerd aan de
Hazelaarstraat 46. Mocht u mij willen bereiken dan
kan dat via de mail: htaal@schakelklaswestland.nl.
of op mijn privénummer: 06-50418822

Op donderdagmiddag 23 februari jl. vond de
oudermiddag plaats. Mensen van de JGZ en
Vitis Welzijn kwamen voorlichting geven over
verschillende onderwerpen. Dit was erg
interessant. Ook was er een soort kledingbeurs.
Vanuit Re-sell in ’s-Gravenzande was er kleding
beschikbaar gesteld. De juffen hadden aangegeven
waar behoefte aan was en in welke maat. Er zijn
kledingpakketjes samengesteld die de kinderen na
de oudermiddag mee naar huis mochten nemen.
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de
medewerking. Hiernaast ziet u enkele foto’s van
deze leuke middag.

Telefoonnummer Schakelklas: 06-40584224.
2. Oudermiddag en kledingbeurs

Oproepje materialen
Als Schakelklas willen wij zoveel mogelijk onderwijs
bieden wat past bij het kind. Omdat er weinig
budget is voor leermiddelen willen wij via deze
nieuwsbrief wederom een oproepje doen voor
materialen. Dit keer zijn dat:
 Kleuterontwikkelingsmaterialen.
 Werkboekjes Veilig leren lezen Maanversie.





Materiaal voor sociaal-emotionele vorming
zoals “Een doos vol gevoelens”.
Rekenboeken Wereld in getallen deel 3 en 4
(liefst ook een handleiding).
Gymmaterialen.

Mochten jullie iets van het lijstje in de aanbieding
hebben dan horen wij dit graag. Alvast bedankt!
3. Afscheid Edward van Renen
Op donderdag 16 februari jl. kreeg Edward
namens de kinderen, ouders en collega’s van de
Schakelklas een afscheidsfeestje aangeboden.
Samen met zijn vrouw werd hij in het zonnetje
gezet. De kinderen hadden een mooi lied
ingestudeerd en er werden leuke, veelal zelf
gemaakte, cadeautjes gegeven.
In de avond hebben wij als collega’s gezellig met
elkaar gegeten. Wij willen Edward bedanken voor
zijn inzet voor de Schakelklas. Vele kinderen
hebben de weg naar de Schakelklas en daarna naar
het vervolgonderwijs dankzij hem gevonden.

4. Als een vis in het water
Elke vrijdag hebben de kinderen van de Schakelklas
zwemonderwijs in Naaldwijk. In januari mochten er
weer enkele kinderen laten zien wat ze hebben
geleerd. Ze hebben hun 1e zwemdiploma behaald.
Wij zijn trots op deze kanjers.

