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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. Koningsspelen
De kinderen van de Schakelklas deden op vrijdag
21 april jl. mee aan de Koningsspelen. Na het
Koningsontbijt zochten zij, samen met kinderen
van De Blinkerd, naar “vossen” die zich in en rond
het centrum van Monster hadden verstopt. Het
was een spannende speurtocht. Bij elke vos kregen
ze een stukje van een puzzel. Nadat ze alle vossen
gevonden hadden bleek dit een foto te zijn van
Koning Willem-Alexander. De ochtend werd
afgesloten met de Koningsdans.
2. Bezoek aan de bibliotheek
Op vrijdag 12 mei jl. hebben de kinderen van de
schakelklas een rondleiding gekregen in de
bibliotheek van Monster. Lezen is erg belangrijk
voor het verwerven van de taal. Boeken, die
aansluiten bij het niveau van het kind, bevorderen
en stimuleren het lezen.

Alle kinderen zijn lid
geworden van de
bibliotheek en ze kregen
uitleg over de boeken die
ze kunnen lenen. Ook
kregen ze allemaal een
rugzak om de geleende
boeken in mee te nemen.
De kinderen waren onder
de indruk van zoveel
boeken en vonden het
leuk dat ze nu zelf ook
boeken mogen lenen.
3. Schoolreis
Op 30 mei is de Schakelklas op schoolreis geweest
naar Drievliet. De kinderen van de Oude kerk in
Naaldwijk hebben een spontane actie gehouden
om hiervoor geld op te halen. De diaconie vulde dit
bedrag aan zodat het voldoende was voor het
schoolreisje.
De afgelopen weken hebben de kinderen het
onderwerp ’schoolreisje’ behandeld zodat ze
wisten wat ze konden verwachten. Het schoolreisje
was voor de kinderen, maar ook voor de
leerkrachten, een onvergetelijke, mooie dag.

4. Even voorstellen
Afgelopen maand ben ik met veel plezier als
leerkracht gestart in de Schakelklas.
Mijn naam is Liesbeth Mandemaker en ik kom uit
Maassluis. Ik ben ruim 10 jaar werkzaam geweest
in cluster 4 onderwijs. Ik heb het nu al erg naar
mijn zin in de Schakelklas. Ik zie uit naar een
plezierige samenwerking!
5. Derde groep Schakelklas
Vanaf het nieuwe schooljaar zal er een derde
groep gestart worden in de Schakelklas. Deze
nieuwe groep zal vooral bestemd zijn voor
kinderen in de kleuterleeftijd. De laatste paar
maanden kwamen er veel grote gezinnen in
Westland wonen.
Door het starten van deze derde groep kunnen we
nu alle kinderen opvangen. Bij elke plaatsing zal
gekeken worden waar het kind het meest op zijn
plek is.
6. Zomerschool
De besturen van PCPOW, WSKO en SOOW hebben
geïnventariseerd of het haalbaar is om voor de
kinderen van de Schakelklas, maar ook voor
kinderen die in de zomer geen activiteiten hebben,
een zomerschool Westland te starten. Een aantal
medewerkers heeft al aangegeven hier interesse in
te hebben, maar het blijkt logistiek toch te kort dag
om dit voor de komende zomervakantie al op te
zetten.

7. Oproep materialen
Als Schakelklas willen wij zoveel mogelijk onderwijs
bieden dat past bij het kind. Omdat er weinig
budget is voor leermiddelen willen wij via de
nieuwsbrief wederom een oproepje doen voor
materialen. Deze keer zijn dat:
• Kleuterontwikkelingsmaterialen
• Stickervellen 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!
8. Adres- en contactgegevens Schakelklas
Postadres: Schakelklas Westland
Postbus 96, 2680 AB Monster.
Bezoekadres: Rembrandtstraat 5, eigen ingang
achter de school aan de Burg. Kampschoërstraat
Telefoon Schakelklas: 06-405 842 24
Email: info@schakelklaswestland.nl
Regisseur: Huig Taal
Email: htaal@schakelklaswestland.nl
Telefoon: 06-50418822

