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Nummer 10, oktober 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. Derde groep Schakelklas
Vanaf het nieuwe schooljaar is er een derde groep
gestart in de Schakelklas, de Ooievaars. Deze
nieuwe groep is vooral bestemd voor kinderen in
de kleuterleeftijd. We zijn deze groep gestart met 7
kinderen, maar al snel kwamen daar nieuwe
kinderen bij. Op dit moment zitten er 11 kinderen
bij de Ooievaars en verwachten we nog enkele
kinderen. Het is een gezellig klasje waar de
kinderen elke dag weer gretig zijn om dingen te
leren.

4. Zwemles in de Boetselaer
Vanaf september kunnen de kinderen van de
Schakelklas voor de zwemles in de Boetzelaer
terecht. Het vorige schooljaar kregen ze les in
Naaldwijk. Dit kostte veel reistijd. In de Boetzelaer
zijn twee zwemdocenten aangesteld om zwemles
te kunnen geven. Elke week krijgen 12 kinderen
van deze zwemdocenten les. Er zijn momenteel
twee groepen die om de week zwemmen.

2. Even voorstellen
Mijn naam is Jolanda Berkhout. Ik ben getrouwd en
wij hebben 2 kinderen. Ik heb ruim 17 jaar ervaring
in het basisonderwijs. Na de zomervakantie ben ik
gestart als leerkracht in de Schakelklas bij de
Flamingo's. Ik werk op woensdag en donderdag.
Naast mijn baan als groepsleerkracht werk ik als
remedial teacher en ga ik naar verschillende
scholen. Ik ondersteun dan individuele kinderen op
het gebied van taal en rekenen.
3. 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
 Materiaal voor sociaal-emotionele
vorming zoals “Een doos vol gevoelens”
 Buitenspeelgoed
 Estafette materialen
 Gymmaterialen.
Mochten jullie iets van het lijstje in de aanbieding
hebben, dan horen wij dit graag. Alvast bedankt!

5. inval collega’s gezocht
Wij zoeken collega’s die af en toe in kunnen vallen.
Heb je interesse neem dan contact op met Huig
Taal.

6. Actie voor Sint Maarten
De kinderen van de Papegaaien hadden het
jeugdjournaal gezien met de beelden van een
verwoest Sint Maarten. Ze vonden dit heel erg en
wilden graag iets voor deze mensen doen. Samen
met de meester is een lege flessenactie bedacht.
Door langs de deuren te gaan en lege flessen te
vragen, hoopten ze geld op te kunnen halen voor
Sint Maarten.
Buiten het feit dat het een mooie actie was, was
het voor de kinderen ook erg leerzaam. Hoe bel je
aan, hoe stel je je netjes voor en hoe maak je
duidelijk waar je voor komt zijn zaken die niet
vanzelfsprekend zijn. Doordat de leerkrachten mee
zijn gegaan konden ze de kinderen hierin
begeleiden. Na een paar keer aangebeld te hebben
vonden de kinderen het niet meer zo spannend en
moeilijk als in het begin. Uiteindelijk zijn er veel
flessen opgehaald en is er een mooi bedrag
overgemaakt naar de actie voor Sint Maarten.
7. 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

