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Even voorstellen: Laura Spenke 
Vanaf komend schooljaar hebben we op De Schakel 
maar liefst twee nieuwe collega’s. Vandaag stelt 
juffrouw Laura zich voor, die vanaf volgend 
schooljaar vier dagen in groep 8 zal staan: 
 
“Wat fijn dat ik mijzelf 
alvast via deze weg aan 
jullie voor mag stellen. 
Mijn naam is Laura 
Spenke, ik ben 37 jaar en 
woon samen met mijn 
vriend en onze ruwhaar 
teckel Rex in het 
prachtige ’s 
Hertogenbosch. Ik ben 
geboren in een klein 
dorpje op de Veluwe en 
heb mijn lokale 
basisschool als heel prettig ervaren. Als leerkracht 
hoop ik ditzelfde gevoel aan de leerlingen mee te 
geven. Ik ben de afgelopen drie jaar werkzaam 
geweest als leerkracht in Rotterdam. Dit was heel 
leerzaam, maar ik ben blij dat ik de grote stad in kan 
ruilen voor een gemoedelijkere omgeving en school. 
Voordat ik leerkracht werd ben ik topsporter 
geweest. Na mijn professionele sportcarrière ben ik 
organisatiewetenschappen gaan studeren en ben ik 
6jaar werkzaam geweest in het bedrijfsleven. Dit 
was niet wat mij gelukkig maakte, dus besloot ik om 
mijzelf om te scholen tot leerkracht. Een keuze waar 
ik iedere dag nog blij mee ben. Ik kijk er dan ook 
enorm naar uit om volgend schooljaar te mogen 
starten bij de Schakel in groep 8. Ik wens jullie een 
fijne vakantie en tot bij de kennismakings-
gesprekken.” 

Gevonden voorwerpen 
De gevonden voorwerpen kunnen bekeken worden 
van maandag 11 juli tot en met vrijdag 15 juli na 
schooltijd. Ze liggen in een houten kist in de aula. 
Hierna gaat het helaas weg. 

 
 

 
 
Rapport en rapportgesprekken 
Afgelopen woensdag 6 juli hebben de kinderen van 
De Schakel het 2de en laatste rapport van dit 
schooljaar mee naar huis gekregen.  
Binnen SchouderCom is vanaf die dag in het profiel 
van de betreffende leerlingen het rapport ook 
digitaal te vinden zijn. Naast het digitale rapport 
zullen daar ook de toetsresultaten zichtbaar worden 
van de laatste Cito toetsperiode.  Klik hiervoor op 
de knop ‘toetsoverzicht bekijken’. Dit is te vinden 
onderaan de pagina waar de gegevens van de 
leerling staan. 
 

Spel& 
Op de 2de pagina van dit Schakeltje de Spel&-
nieuwsbrief met het sportieve en creatieve aanbod 
in de zomervakantie. 

Agenda 
 

  11 juli Rapportgesprekken 
  14 juli Schakelspektakel 
  15 juli Afscheidsviering (juf Tamara, juf 

Ingrid en meneer Frank) 
   18 juli Musicalopvoering groep 8 
   20 juli Afscheidsavond groep 8 
   21 juli Stoeltje passen 

MR vergadering 
   22 juli Laatste schooldag 
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