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Jeugdconsulent gebiedsteam 
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 woensdag 5 oktober ‘22 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.  
 
Woensdag 5 oktober ’22 zal ik dus voor de eerste 
keer van 9:00 – 10:00u in op De Schakel te vinden 
zijn. Bent u benieuwd of ik iets voor u kan 
betekenen? Loop gerust eens binnen voor een kop 
koffie!. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Mandy van Brenk  

 
Film kijken 
Vrijdag 22 juli is de laatste schooldag van schooljaar 
2021-2022. Traditioneel kijken we op deze laatste 
schooldag met alle kinderen van de Schakel een film 
in de aula van de brede school.  
Je mag op deze ochtend een kussen meenemen om 
lekker ontspannen film te kunnen kijken. 
 

Stoeltje passen 
Op donderdag 21 juli gaan we tussen 10:30 en 
11:30 ‘stoeltje passen’. In dit uur gaan de kinderen 
alvast even wennen in de nieuwe groep bij de 
nieuwe juf of meester.  
 

Schoolgids 2022-2023 
 

 
 

Komende donderdag krijgen alle oudste kinderen 
uit ieder gezin tijdens het ‘stoeltje passen’ de 
nieuwste schoolgids mee naar huis. Mocht hij thuis 
niet aankomen, is er altijd één op school te krijgen. 
 
De schoolgids is vanaf dat moment ook altijd 
digitaal terug te vinden op onze website en binnen 
de documenten in SchouderCom. 

Agenda 
 

   18 juli Musicalopvoering groep 8 
   20 juli Afscheidsavond groep 8 
   21 juli Stoeltje passen 

MR vergadering 
   22 juli Laatste schooldag 
    5 sept Weer naar school 
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