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22 t/m 30 oktober: Herfstvakantie 

23 + 24 november: Voortgangsgesprekken 

15 november: Koffie ochtend 

Woensdag 2, 9,16, 23 november: inloopochtend 

 

 

De volgende Schakelaar komt uit op vrijdag 25 november  

 

Opa’s en oma’s in groep 1/2a 

We zijn hard aan het werk over opa’s en oma’s en we leren hier 

veel over. De kinderen kunnen zelf heel goed vertellen wat 

opa’s en oma’s goed kunnen! 

Mijn opa/oma kan goed: 

- koken (Aya) 

- kusjes geven (Nina) 

- puzzelen (Juno) 

- hard lopen (Evy) 

- tennissen (Ryan V.) 

- golven en winkelen (Coen) 

 

Groep 3 Wist je dat? 

- De kinderen van groep 3 samen al 8 tanden verloren hebben 

dit schooljaar. De tandenfee heeft het maar druk. 

- We de letters : i, k, m, s, p, aa, r, v, n, ee,t, b en oo al gehad 

hebben. Bijna halverwege de letters. 

- Wij iedere dinsdag knutselen. Onder andere zoem de bij, apen, 

spiegeltjes, vissen en een heus spinnenweb zijn al te 

bewonderen. 

-rekenen en gym de favoriete vakken zijn van de meeste 

kinderen. 

-wij met de afsluiting van de kinderboekenweek de leukste opa 

en omaatjes in de klas hadden!  

-de hard werkende kinderen in groep 3 zeker een fijne 

herfstvakantie verdienen. 

- groep 3 ook de rest een hele fijne vakantie toewenst! 

 

Workshops 

Inmiddels zijn er al twee ronden workshops geweest. Het was 

een groot succes. Zowel de kinderen als de leerkrachten hebben 

genoten. Wij, het team van De Schakel, willen alle ouders die 

hebben meegeholpen hartelijk danken voor de geboden hulp! 3 

en 10 November zijn de laatste twee workshops. U gaat hier in 

de toekomst zeker meer van horen. 

 

vrijdag 21 oktober 

website: www.deschakeleindhoven.nl 
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De volgende kinderen zijn jarig deze periode. De Schakel 

wenst hen een heel leuke verjaardag  met  veel 

zuurstokken 

 

Daniel Koray 

 

Dean Dewi 

Amine Avina 

Daan Yannick 

Sieske Mourad 

Isaiah Mohammed 

Jessica  

Teun  
 

 

Afsluiting thema Agent en Boef 

 

Op maandagmiddag 3 oktober hebben de kleutergroepen 

en de peuters van Kids Society Erica het thema ‘Agent en 

Boef’ afgesloten. Boef had allerlei spullen gestolen uit de 

klassen en verstopt op het schoolplein!!! Alle kinderen 

mochten de spullen gaan zoeken en sorteren. Uiteindelijk 

hebben we Boef ook écht gevangen! 

Het was een geslaagde middag. 

De groepen 1 en 2 
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Schoolfeest 

Vanavond is het weer zover. Het 

spetterende Schakel-schoolfeest voor de 

groepen 6, 7 en 8. Trek je fijnste  

een film. We gaan er een gezellig feest 

van maken…  

Groeten, groep 8 

Jongerencentrum Stairway 

 

Welkom bij jongerencentrum Stairway! 

Aan de Apeldoornstraat in Eindhoven staat een 

prachtig nieuw gebouw. Hier is sinds augustus 2014 

SPILcentrum Strijp Dorp gevestigd. In dit gebouw 

zitten de Spilpartners SALTOschool Strijp Dorp, 

Partou (kinderopvang), Zuidzorg (consultatiebureau), 

jongerencentrum Stairway van Dynamo Jeugdwerk en 

Lumens werk ook is er een gymzaal van Sport 

Eindhoven aanwezig. 

JC Stairway is een jongerencentrum gelegen in Drents 

Dorp te Strijp oost. Het is een modern pand en van 

vele gemakken voorzien.  

 

In het pand zelf is er een jongerenruimte met moderne 

keuken compleet met oven, koelkast en vaatwasser.  

In de jongerenruimte kan er gebruik gemaakt worden 

van een aantal faciliteiten waaronder complete 

geluidsinstallatie, computers, tafeltennis- en 

voetbaltafel en een fijne chill-lounge hoek met tv en 

playstation 4.  

 

Jongerencentrum Stairway geeft staat bekend met een 

non-formele leerwerkomgeving en biedt 

workshopruimte, podium en scholingsmogelijkheden. 

Er zijn momenteel 4 vrijwilligers-kadergroepen actief. 

 

Onze activiteiten binnen JC Stairway zijn onder 

andere:  Lego Robotwerkplaats, Stairway Kids, 

Zaalvoetbal, Hobbyclub, Stairway café jeugd, Meiden 

12+, M&M’s Stairway, en elke derde vrijdag van de 

maand is er een Tienerdisco.  

Denk aan activiteiten als koken, disco, dans 

workshops, film, gymnastiek, spellen en dj-workshops 

gericht op leeftijdscategorieën van 4 tot 13 jaar; maar 

ook voor 15+ doelgroepen. 

 

Niet geheel onbelangrijk; in het hele pand kun je 

gebruik maken van gratis wifi. 

Graag hopen we u een keer te mogen ontvangen bij JC 

Stairway! Zeker ook als u ideeën heeft voor 

activiteiten voor en met jeugd. 

 

Heeft u vragen of ideeën stel ze gerust 

Abdul Hajou  0615957518 

a.hajou@dynamojeugdwerk.nl 

 

Kijk ook eens op ons website: 

ww.dynamojeugdwerk.nl of facebook// JC Stairway 

Strijp. 

Groep ¾  

 
Elke dinsdagmiddag wordt er van 2 tot 3 uur flink geknutseld in 

groep 3/4. Wij vinden dit reuze gezellig. 

We hebben al herfstbomen gemaakt en voor Halloween: heksen, 

pompoenen en spoken.  

Knutselgroetjes van groep ¾ 

 

 

School app 

Misschien had u het al gemerkt. Er zijn technische problemen 

met onze school app. Op de achtergrond wordt hier hard aan 

gewerkt. Over twee weken zijn de problemen opgelost. Excuus 

voor de overlast. 

 

Afwezigheid Peter 

Beste ouders. Een aantal weken geleden kreeg ik last van mijn 

rug. Anderhalve week geleden werd dit zo ernstig dat ik naar het 

ziekenhuis ben gegaan. Helaas heb ik een hernia te pakken. In 

november wordt ik weer opgeroepen en dan wordt een datum 

voor een operatie gepland. Tot die tijd zal ik, afhankelijk van hoe 

het gaat minder op school zijn. In de tussentijd zal Ingrid van de 

Ven mij voor een groot deel vervangen.  

Zodra ik meer weet, laat ik u dit natuurlijk weten. 

 

 


