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9 februari: viering van leefstijl voor de leerlingen. 

21 februari en 22 februari: rapportgesprekken  

 

De volgende schakelaar: 17 februari 

Lars (5) Esra(6)  

Iris (3/4) Justin (6)  

Joëll (6) Joëlla (6)  

Kamil (4/5) Jaap (8)  

Jane (7)   

Ken (3/4)   

Nina (1/2A)   

De volgende kinderen zijn deze periode jarig.  

De Schakel wenst hen een leuke verjaardag ! 

 

 

Voorleesontbijt kleuters en peuters 

Op dinsdag 24 januari mochten alle 

kleuters en peuters in pyjama naar 

school. Dat was speciaal voor het 

voorleesontbijt! In alle klassen is er 

lekker knus, met kussens, knuffels en 

dekens, een verhaal voorgelezen 

waarna alle kinderen samen met de 

peuters van Peuterwerk en 

kinderdagopvang 

Erica hebben 

ontbeten in de hal 

van de school. Het 

was erg gezellig en 

lekker om zo samen 

te ontbijten!  

 

Groetjes van de 

kleuterjuffen   

 

  

 
Natuurnieuws uit groep 7 

Op dinsdag 11 januari hebben de kinderen uit groep 7 het 

natuurnieuws gepresenteerd aan de hand van een 

zelfgemaakte krant! 

Ze mochten in groepjes een onderwerp kiezen. De 

onderwerpen waar ze uit konden kiezen waren: een wereld 

zonder licht en kleur, een wereld zonder elektriciteit en een 

wereld zonder vloeistof. 

Het groepje dat de mooiste krant had en het beste had 

gepresenteerd, kon punten verdienen om een beloning te 

winnen. Die keuze kon ik niet maken! Ze hadden allemaal 

super hard samengewerkt, de presentaties waren goed en de 

kranten waren super mooi geworden. Dus hadden alle 

groepjes gewonnen! 

Ik was (ben) super trots op ze!! 

Ps: de kranten hangen in de gang mocht u nieuwsgierig zijn! 

Groetjes, Juf Kelly 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 27 januari 

website: www.deschakeleindhoven.nl 
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Afscheid van Juf Ilse  

Na 12 jaar, binnen 'De Schakel' werkzaam geweest te zijn 

als onderwijsassistent, ga ik een nieuwe uitdaging aan. Ik 

heb met ontzettend veel plezier mogen werken met heel 

veel kinderen en ik ga jullie dan ook allemaal erg missen... 

Maar ik kom nog heel vaak terug voor een bakkie koffie! 

Per 1 februari start ik met mijn job in Best. Wederom in het 

onderwijs, mooie nieuwe perspectieven. Mocht je vragen 

hebben, schiet me gerust aan. Ik wil jullie bedanken voor 

alle mooie jaren die ik gehad heb mede dankzij jullie!!! 

 

Warme groet,  

Juf Ilse  

 

letterdiploma 

Mocht u volgende week kinderen uit groep 3 tegenkomen 

dan kunt u ze feliciteren. Bijna alle kinderen hebben 

namelijk hun letterdiploma gehaald. Wat een mijlpaal! 

Ik ben super trots.  

Groetjes Juf Bernadette 
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Voorleesontbijt 

Afgelopen dinsdag hadden we in de klas het voorleesontbijt. 

De kinderen mochten in hun pyjama komen en ze namen 

hun eigen ontbijt mee. Tijdens het ontbijt werden ze 

voorgelezen door Maud, ze had het leuk gedaan en de 

kinderen luisterde met plezier! 

 

Dit jaar was het 

voorleesontbijt in groep 7 

heel  leuk . In het begin 

gingen we eten terwijl 

iemand een paar 

verhaaltjes voorlas van 

het boek meester Jaap. 

De kinderen uit onze klas 

vonden dit heel leuk. 

Soms moesten we ook een beetje lachen . Op het einde 

maakte juf Ilse nog een paar foto’s een foto waar we op 

moesten lachen en een foto waar we gek keken. 

Groetjes Nali 

 

Ik en de klas vonden het heel leuk en gezellig we hadden 

ook iemand die het boek heel leuk voorlas. En het is ook 

leuk om een keer in je pyjama naar school te gaan. 

Natuurlijk was het ook 

leuk met de klas te eten. 

Groetjes Jane 
 

Voorlezen is super 

belangrijk voor de 

taalontwikkeling van de 

kinderen. Daarom 

hebben we ook dit jaar 

weer enthousiast 

deelgenomen aan het voorleesontbijt. Het was gezellig en 

natuurlijk ook super leuk om in de pyjama naar school te 

komen!  

Groetjes, Juf Bernadette  

 

Zelf plannen in groep 5 

In groep 5 zijn we deze week begonnen met het zelf plannen 

van onze taakjes. De afgelopen tijd heeft de juffrouw dit 

namelijk voor de kinderen gedaan. De kinderen wilde nu 

zelf plannen wat ze welke dag gingen maken.  

 

Veel kinderen vonden het heel erg leuk om te doen, maar het 

was ook wel moeilijk. Wat je kiest, moet ook af. Je kunt dus 

niet zomaar iets neerzetten. De kinderen hebben hiermee een 

begin mee gemaakt. Het gaat nog niet zoals ze zelf willen, 

maar we komen er wel! Ze vinden het heel leuk om te doen! 

Groetjes, groep 5 

 

 
 
 
 
 

 

Afscheid van Juf Jannie 

Na 12,5 jaar met veel plezier en passie op de Schakel te hebben 

gewerkt,  

is er nu een nieuwe uitdaging op mijn pad gekomen. 

Elk schooljaar, bij elke groep en voor elk kind heb ik mijn 

(onderwijs)hart laten spreken. Het verdiepen in meer- en 

hoogbegaafde kinderen heeft mij zodanig geïnspireerd dat ik 

vanuit deze interesse contact heb gelegd met een school die hierin 

gespecialiseerd is. Op basisschool d’n Heiakker in Deurne wordt 

fulltime onderwijs aan hoogbegaafde kinderen gegeven. Op deze 

school ga ik de LEO-groep 7-8 begeleiden. 

  

De Schakel verlaten was geen gemakkelijke keuze. 

De Schakel is voor mij bijzonder door alle gezellige collega's, 

betrokken ouders en lieve kinderen.  

Jullie hebben allemaal een heel speciaal plekje in mijn hart. 

Ik ga deze geweldige tijd met veel gedenkwaardige momenten 

hier nooit vergeten!  
 

  

Heel veel liefs,       

 Juf Jannie  

 

Thema-opening kleuters en peuters  

Deze periode is het thema  in de kleutergroepen en bij de peuters: 

Vriendjes. Daarbij staat samen spelen centraal. De kleuters en de 

peuters hebben al laten zien dat ze dit al heel goed kunnen! Om 

het thema te openen hebben de kleuters samen met de peuters 

gespeeld met allerlei constructiemateriaal in de speelzaal. Wat 

was dat gezellig. Er werden de mooiste werkjes gebouwd en de 

oudsten speelde met de jongsten door elkaar!  

 

Groetjes van de kleuterjuffen  

 

                                            

 

 

 

 
 

Even voorstellen 

Mijn naam is Dick van der Linden en ben 43 jaar. Ik ben 

getrouwd met Louise en samen hebben we 3 kinderen: Sam, Bas 

en Len. De afgelopen 2 jaar heb ik met veel plezier als 

locatieleider gewerkt op basisschool de Wereldwijzer in 

Eindhoven. Hiervoor heb ik als leerkracht op verschillende 

scholen gewerkt.  

 

Vanaf 6 februari sta ik elke maandag en dinsdag in groep 4/5 van 

basisschool de Schakel. Ik kijk uit naar een fijn en goed (half) 

schooljaar met de kinderen én met de ouders. Tot gauw!  

 

Met vriendelijke groet,  

Dick van der Linden.  
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