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5 oktober: Studiedag; alle kinderen vrij 

20 oktober:  Tentoonstelling Leefstijl 

22 t/m 30 oktober: Herfstvakantie 

 

Di 4, di 11, di 18 oktober: Inloopochtenden 

 

De volgende Schakelaar komt uit op vrijdag 30 september  

Gezocht! 

 

Ovens en mixers!! 

 

Volgende week donderdagmiddag (6 oktober) en 

donderdagmiddag 13 oktober gaan de kinderen tijdens mijn 

workshop bakken. Ik heb hiervoor ovens nodig in de klas en 

mixers. Zonder ovens kunnen we de taarten/cakejes niet 

bakken. De ovens maken qua grootte niet uit, zolang ze maar in 

de klas kunnen. De mixers zijn vooral handig omdat het anders 

met de hand moet, dit gaat heel lang duren.  

 

Alvast bedankt! 

 

Met vriendelijke groet, 

Juf Suzan, groep 5 

 

Nieuws uit groep 8 

We zijn alweer vier weken aan de gang en hebben al heel hard 

gewerkt. Tijdens de infoavond hebben we gesproken over  

scholenbezoeken die we gaan doen, en de voorbereiding op de 

cito. De eerste proefcito valt meteen na de herfstvakantie,  op 1 

t/m 3 november in de ochtend. Die drie ochtenden gaan we net 

als bij de officiële cito eindtoets heel serieus aan de slag.  

Op de ouderavond hebben we ook het een en ander besproken 

over de aanmelding en de soorten  scholen.  Ook zijn we al 

flink bezig met huiswerk maken en toetsen leren. We hebben 

afgesproken dat als er leer toetsen komen, ik dat zal mailen aan 

de ouders.  Dus;  let op de email ! 

Het is fijn als u kunt oefenen met uw kind. Dit is allemaal ook 

heel belangrijk voor het VO. We gaan een gevarieerd jaar 

tegemoet! Als u wat weten wil of nieuwsgierig bent dan kunt u 

altijd binnen lopen na schooltijd! 

Groeten uit groep 8!     
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De volgende kinderen zijn jarig deze periode. De Schakel 

wenst hen een heel leuke verjaardag  met  een lekker 

glaasje prik. 

 

Yicheen Lynn 

 

John Kaylee 

Jaedy Neomy 

Harrie Evy 

Evan Ryan 

Inci  

Moubarak  

Luciano  
 

 

 Kinderboekenweek 

Op 4 oktober openen we de Kinderboekenweek. Het thema 

dit jaar is: Voor altijd jong.  De kinderen gaan  kijken naar 

een toneelstukje en gaan aan de slag met het thema. 

 

Op 14 oktober sluiten we de Kinderboekenweek weer af. 

Het lijkt ons leuk als de kinderen die dag verkleed als 

opaatje of omaatje naar school komen. Dus plak die 

plaksnorren maar op! 
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amen kan…”hebben we onze eigen samenwerkingspoort 

gebouwd. Deze poort is versierd met onze handafdruk . In iedere 

vinger staat een compliment die we naar elkaar gemaakt hebben.  

We gaan er een mooi jaar van maken 
het weer zover. Het spetterende Schakel-schoolfeest voor de groepen 

6, 7 en 8. Trek je fijnste dansschoenen aan en kom swingen.  

De entree is. We gaan er een gezellig feest van maken…  

Groeten, groep 8 

Nieuws uit groep 6 

Isaiah Steevenz:  

De eerste gymles. We gingen in de ringen zwaaien 

totdat we de ballonnen konden aanraken met onze 

voeten. Er was ook een spel waarbij we twee 

pittenzakken naar de andere kant van de gymzaal 

moesten brengen zonder getikt te worden. Dit ging 

mij goed af. Het laatste spel dat we diezelfde gymles 

hebben gedaan was “air hockey”, hierbij was het de 

bedoeling dat je met een blokje de bal moest 

wegslaan tegen een ander zijn mat aan. Dit deed ik 

terwijl ik op de grond lag. De gymles was leuk maar 

ook heel erg vermoeiend.  

 

Lucca Noor:  

De eerste schooldag .Op de eerste schooldag zag ik 

mijn vrienden eindelijk weer. Ik had ze erg gemist.  

De eerste opdracht die ik kreeg van de leraren was dat 

je over twee banken moest lopen, op de trampoline 

moest springen en vervolgens netjes op de mat moest 

landen. Daarna moesten we een klassenfoto maken. 

Na dit te hebben gedaan zijn we met zijn alle naar het 

klaslokaal gegaan om daar spelletjes te spelen.   

 

Nikki Verhees:  

De eerste schooldag Op de eerste schooldag wat het 

erg gezellig en leuk. We hebben op de trampoline 

gesprongen, gymles gehad en rekenen gedaan. 

rekenen op de tablets vind ik erg leuk. 

 

Nieuws uit groep 5 

De kinderen van groep 5 hebben voor het eerst 

geschiedenis, aardrijkskunde, natuur gehad. Ze waren 

erg enthousiast en vonden het ook erg leuk. Bij 

geschiedenis hebben de kinderen vooral aandachtig 

geluisterd en gekeken. Bij de aardrijkskunde les 

hebben de kinderen al voor het eerst kennis gemaakt 

met de bos atlas en een proefje gedaan. We hebben 

ook bij het vak natuur, kennis gemaakt met de 

wereld.  

Van het tropisch regenwoud tot de noordpool, de 

kinderen vonden het geweldig 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


