
 

Nieuwkomersschool De Schakel – Oranjelaan 7 - 6717 JH Ede – 06-81372735 

Algemeen 

Alle nieuwkomers van 4 tot 12 jaar gaan in Ede eerst een jaar naar Nieuwkomersschool De Schakel. Daar leren ze 
rekenen en lezen, schrijven en praten in het Nederlands. Na een jaar De Schakel  gaat uw kind naar een school bij u 
in de buurt. Wij gaan samen met u op zoek naar een goede school voor uw kind. U hoeft hier zelf niets voor te doen. 

All newcomers aged 4 to 12 first go to the newcomers' school De Schakel in Ede for a year. There they learn maths, 
reading, writing and speaking in Dutch. After a year at De Schakel, your child will go to a school in your 
neighbourhood. We will work with you to find a good school for your child. You don't have to do anything yourself. 

 

 

 

Voordat uw kind bij De Schakel begint (of in de eerste week), is er een intake gesprek. Graag meenemen (wanneer 
aanwezig):  

ü uw adres en telefoonnummer 
ü verblijfsvergunning van uw kind  
ü zorgpas van uw kind  
ü BSN van uw kind  
ü naam huisarts 

Halverwege het jaar en aan het eind van het jaar wordt u op school verwacht voor een oudergesprek. We bespreken 
dan hoe het gaat met uw kind op school.  

 عاما في ایده لمدة عام واحد أوال إلى مدرسة القادمین الجدد دي سخاكل 12 إلى 4یذھب جمیع القادمین الجدد من سن 
.Nieuwkomersschool De Schakel حیث یتعلمون ھناك الحساب و القراءة و الكتابة و التحدث باللغة الھولندیة. یذھب طفلك 

 بعد عام في دي سخاكل إلى مدرسة في الجوار. سوف نبحث معك إلى مدرسة مناسبة لطفلك. ال یجب علیك فعل شيء لذلك.

ኩሎም ሓደስቲ ዝመጹ ካብ 4 ክሳብ 12 ዓመቶም ቆልዑት ኣብ ኤደ መጀመርታ  ንሓደ ዓመት ኣብ ናይ  ሓደስቲ 
ዝመጹ ቤት ትምህርቲ ደ ስኻክል [Nieuwkomersschool De Schakel] ክመሃሩ ክኸዱ እዮም። ንሳቶም ኣብኡ 
ብቋንቋ ኔዘላንድስ  ምቑጻርን ምንባብን፣  ምጽሓፍን ምዝራብን ክመሃሩ እዮም። ድሕሪ ሓደ ዓመት ኣብ ደ ስኻክል 
ናትኩም ቆልዓ  ናብ ሓደ ኣብ ከባቢኹም ዘሎ ቤት ትምህርቲ ክኸይድ  እዩ። ንሕና ምሳኹም ብሓባር ንቆልዓኹም 
ሓደ ጽቡቕ ቤት ትምህርቲ ክንደልየሉ  ኢና። ንስኹም ባዕልኹም ብዛዕባ እዚ ወላ ሓንቲ ምግባር ኣይድልየኩምን  
እዩ። 

Wszystkie nowo przybyłe do Ede dzieci w wieku od 4 do 12 lat przyjmowane są najpierw do szkoły dla 
nowo przybyłych De Schakel. Uczą się w niej rachowania, czytania, pisania i mówienia w języku 
niderlandzkim. Po roku spędzonym w De Schakel Państwa dziecko przechodzi do szkoły w okolicy 
miejsca Państwa zamieszkania. Razem udajemy się na poszukiwanie dobrej szkoły dla Waszego 
dziecka. Nie musicie Państwo niczego sami robić w tej sprawie. 



Schooltijden 

Let op: behalve de kleuters gaan alle kinderen alle dagen op dezelfde tijden naar school. 

groep 1-2  groep 3-8 
maandag 8.30 – 14.00  maandag 8.30 – 14.00 
dinsdag 8.30 – 14.00  dinsdag 8.30 – 14.00 
woensdag 8.30 – 12.30  woensdag 8.30 – 14.00 
donderdag 8.30 – 14.00  donderdag 8.30 – 14.00 
vrijdag 8.30 – 12.30  vrijdag 8.30 – 14.00 

 

De deur gaat om 8.20 uur open. Om 8.30 uur moet uw kind in de klas zitten. Het is belangrijk dat uw kind op tijd is, 
zodat we meteen kunnen beginnen met de les. Uw kind moet ook op tijd opgehaald worden, zodat de leerkrachten 
hun andere werk kunnen doen. Als uw kind ziek is, moet u bellen naar 06-81372735. Als uw kind naar de dokter 
moet, dan graag een dag van tevoren melden. Als uw kind te vaak niet op school komt of heel vaak te laat is, wordt 
dit gemeld bij leerplicht. Soms moeten we u bellen omdat uw kind ziek is geworden. Het is daarom belangrijk dat u 
bereikbaar bent tijdens schooltijden. 

Pauze op school 

De kinderen hebben 2 pauzes, graag 2x eten en drinken meegeven.  
Geen cola, chips, koek of snoep. 
Wel water, sap, fruit, brood, salade, etcetera. 

Gym 

Elke week hebben we gym. Dit is verplicht voor alle leerlingen.  

Leerlingen moeten het volgende bij zich hebben: 

gymschoenen Let op: voetbalschoenen zijn niet toegestaan. 

t-shirt 

sportbroek 

 

 

Huiswerk 

Elke week krijgen alle kinderen de nieuwe woorden mee naar huis. Uw kind moet elke dag 10-15 minuten de 
woorden oefenen. Verder moet uw kind elke dag 10-15 minuten een boek lezen. Dit mag een boek zijn in uw eigen 
taal of in het Nederlands. Dit is het enige huiswerk dat uw kind heeft. 

Bibliotheek 

U kunt boeken lenen bij de bibliotheek. Dit is gratis voor uw kind. Uw kind mag een boek 3 weken lenen. Voor een 
abonnement neemt u het pasje van uw kind mee en gaat u naar 
Cultura – de Bibliotheek 
Molenstraat 45, Ede 


