
Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes,

Wat een mijlpaal, De Schakel bestaat 50 jaar! Op 5 januari 

1972 werd de school geopend en is al een halve eeuw 

gevestigd aan de Van Hogendorplaan 30 in Woerden. Al 

was het in dat jaar nog flink in aanbouw. De toenmalige 

directeur Richard Hilhorst stond aan het hoofd. De 

kleuterschool was nog apart en heette ‘Het Schakeltje’.

Het is allemaal gestart met het krijtbord en de 

klassikale leesplank, het telraam en een platenkist. De 

schoolplaten hingen aan de wanden. Verder was het 

pionieren, veel was nog in ontwikkeling toentertijd. Er 

waren nog geen boeken en leermiddelen, alles moest  

aangeschaft worden voor bijvoorbeeld lezen en schrijven. 

Geschiedenis en wereldoriëntatie waren nog vrij in te 

vullen door de leerkrachten. De schoolmelk werd nog 

buiten de koelkast bewaard, veel kinderen griezelden van 

de lauwwarme melk die ze op moesten drinken.

De Schakel heeft in 2002 een grote schoolbrand gehad. 

Dit heeft veel impact gehad! Gelukkig is de school 

daar alleen maar beter van geworden. Er is een flinke 

verbouwing geweest. En heeft het gebouw zijn huidige 

vorm gekregen.

De laatste vijf jaar staat Norbert aan het roer als 

directeur. De Schakel blijft in ontwikkeling. Het onderwijs 

moderniseert en er liggen mooie plannen voor de 

toekomst. Boeken en leermiddelen zijn er genoeg, we 

digitaliseren steeds verder. Op dit moment gaan we 

steeds verder aan de slag op een onderzoekende manier. 

De wereld oriënterende vakken zijn daar een mooi 

voorbeeld van.

Dit jaar is het team zich aan het opmaken om het 50-jarig 

jubileum van onze school te vieren!

Met als thema ‘Wie jarig is TRAKTEERT’

Iedere maand zal er iets feestelijks plaatsvinden voor de 

kinderen. Dit kan groot en klein zijn. Laat jullie verrassen. 

Gelukkig weten wij op De Schakel hoe wij een feestje 

moeten bouwen!

Geniet van de momenten die worden gecreëerd en op 

naar de volgende 50 jaar!

Met hartelijke groet,

Marlies van der Starre
Voorzitter College van Bestuur

Norbert Bakker
Directeur KBs De Schakel

In 1985 was ons eerste jubileum, 

namelijk 12½ jaar, het team speelde het 

toneelstuk “Opsporing verzocht”. 

In 1997, 25 jaar, speelden het team en de 

oudervereniging de musical “ Minoes”. 

In 2012, 40 jaar jubileum, circusdag en 

reünie. Heel veel juffen van nu waren 

daar al bij, zoals Lejanne, Marloes, José, 

Caroline en Jolanda. 

En in 2017, 45 jaar jubileum. Heel 

veel kinderen weten dit nog wel. Wat 

een mooie voorstelling was dit met 

‘Rommelen en Trommelen’.
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