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4 april: ouderavond  

 

De volgende schakelaar: 14 april 

Tim (6) Cees (7)  

Maiten (6)   

Tygo (5)   

Tessa (6)   

Aya (1/2A)   

Yess (5)   

Noemi (3)   

De volgende kinderen zijn deze periode jarig.  

De Schakel wenst hen een leuke verjaardag ! 

 

 

 

Continurooster  

 

Vanaf volgend schooljaar, 2017/ 2018, starten we op De 

Schakel met een continurooster. In de afgelopen 

medezeggenschapsraad vergadering is hiertoe besloten. 

 

Gebleken is dat hier steeds meer behoefte aan is. Wij zijn 

een van de laatste scholen in Eindhoven die overstappen 

naar het continurooster. We beseffen ons dan ook dat de tijd 

nu rijp is om deze overstap te maken.  

 

Komend schooljaar hebben de kinderen in totaal een half uur 

lunchpauze. In dit half uur eten de kinderen samen met de 

leerkracht en gaan daarna buitenspelen, ook weer onder 

begeleiding van leerkrachten. De leerkrachten worden 

ondersteund door een tweetal vrijwilligers per dag. Doordat 

we met dit nieuwe rooster gaan werken, veranderen de 

schooltijden komend schooljaar.  

 

Hieronder ziet u hoe de schooltijden er uit komen te zien. 

Verderop in het jaar volgt meer informatie over het 

continurooster. 

 

  

Dag  Tijden  

    

Maandag  8.30-14.30  

Dinsdag  8.30-14.30  
Woensdag 8.30-12.30 de kinderen hebben in de      

middag vrij en lunchen thuis. 

Donderdag  8.30-14.30  

Vrijdag  8.30-14.30  
 

Groetjes, Team de Schakel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 24 maart 

website: www.deschakeleindhoven.nl 
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E-waste 

 

Help mee met oude elektrische apparaten inzamelen voor 

ontwikkelingslanden, het milieu en je helpt ons de E-Waste 

race winnen (loopt tot 7 april)!  

Dit houdt in: E-waste is een actie waarbij kinderen uit een 

school die oude elektrische apparaten inzamelen voor onze 

mooie planeet.  (hier is de link www.ewasterace.nl)  

Als u mee wilt helpen met het milieu te verschonen en 

dingen te recyclen ga dan naar onze school de Schakel en 

op dinsdag en donderdag kan u voor- en na schooltijd bij 

ons u apparaten neerleggen! Of breng het naar groep 6 toe!  

Hartelijk bedankt en fijne dag nog!  

M.V.G groep 6 van de Schakel  

                   

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV8vewxdrRAhWLOBQKHWPGCp0QjRwIBw&url=http://www.ballonballonnen.nl/&psig=AFQjCNErOFpG7ZHmwXaId2bTSEO1pu2-0Q&ust=1485339068090408
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Koffie-ochtend, geschreven door de mama van Liz hoeks  

 

Er was dinsdagochtend 14 maart een vernieuwde koffie-

ochtend van 8.45 uur tot 9.45 uur.  

Juf Els en Juf Bea lieten ons foto’s zien over de afsluiting 

van het project vriendjes en we kregen een filmpje te zien 

over de start van het thema “post”.  

Ik heb er met veel plezier naar gekeken, want wat is er nou 

leuker om te zien hoe het leeft bij de kinderen en wat een 

enthousiasme ze hebben.  

We hebben ook geluisterd naar welk spel ze spelen in de 

klas en welk verhaal er in de klassen wordt voorgelezen.  

 

Ik heb nu een beter idee waar mijn kind over vertelt en wat 

ik er over kan vragen.  

Ik ben er 16 mei weer bij!!!!  

 

Groetjes van de moeder van Liz 

 
 
Luchtpost! 

Met de kleuters en peuters hebben we ballonnen met een 

kaartje eraan los gelaten op het plein. We hoopten natuurlijk 

dat de vinder van onze ballon een kaartje terug zou sturen. 2 

weekjes later lag er een bijzondere envelop in de brievenbus. 

We hebben een kaartje gekregen van de vinder van onze 

kaart! Onze ballon is 150 KM verderop in Duitsland 

gevonden! Wat zijn we blij met onze post! We sturen een 

bedanktkaart terug naar deze lieve mensen. 

 

Groetjes van groep 1-2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschiedenis in groep 3 

 

Groep 3 is met het thema  “Mijn geschiedenis” bezig. We 

hebben het over onze eigen geschiedenis maar ook die van 

papa, mama, opa en oma.  

 

We vinden het heel grappig om te zien waar onze ouders en 

grootouders mee speelden. De kinderen hebben veel spullen 

van vroeger mee naar school genomen. Leuk hoor! De 

kinderen vonden sommige spullen echt onhandig. Een 

telefoon met draad, computers die je niet zo maar even optilt, 

videobanden en cassettebandjes in plaats van Netflix en 

Youtube. Grappig hoor! 

 

Groetjes van groep 3  

 

 
 
Groep 5  

 

Dinsdag 21 maart hebben we de eerste dramales uit een reeks 

van vijf lessen gehad. De juf die dit geeft is een echte 

dramadocent en doet erg leuke dingen. Groep 5 heeft heel 

goed meegedaan en kreeg van de juf een groot compliment 

omdat ze zoveel fantasie hadden. Ze bedachten allerlei leuke 

en originele dingen om uit te beelden. Alle opdrachten 

voerden ze meteen heel goed uit. Het was een erg leuke les. 

Volgende week gaat het in de les over mime. Het is leuk als 

de kinderen daar thuis van te voren wat informatie over 

zoeken of wat filmpjes over bekijken.   

 

We kijken alweer uit naar volgende week! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

      

            

            

 
Even voorstellen 

 

Hallo! 

Ik wil mezelf graag voorstellen aan alle leerlingen, ouders, 

verzorgers en andere betrokkenen binnen basisschool De 

Schakel. Mijn naam is Bart Vermeulen, 24 jaar oud en ik 

woon in Eindhoven. Mijn hobby's zijn mountainbiken, 

squashen en motorrijden. 

 

Dit jaar mag ik mijn afstudeerstage lopen in groep 5 bij 

juffrouw Marieke en juffrouw Suzan. Dit betekent dat ik 

vanaf nu iedere week bijna de hele week op school zal zijn. 

Mijn doel is om zo snel mogelijk de gehele maandag en 

vrijdag als mijn 'lesgeef-dagen' te gaan vormen. Uiteindelijk 

is het de bedoeling dat ik binnen deze school ook mijn 

blokstage in zal gaan, ik ben dan voor 5 weken geheel 

verantwoordelijk voor de groep. 

 

  

Ik heb al een paar dagen mogen genieten van de sfeer in de 

school en in de klas. Ik heb enorm veel zin in mijn 

aankomende periode op basisschool De Schakel! 

 

Groetjes, 

 

Bart Vermeulen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opening project Post 

 

Op maandag 20 maart hebben we het thema ‘Post’ geopend. 

Postbode Guus heeft uitleg gegeven aan alle kleutergroepen en 

aan de peutergroepen van Kids Society Erica over de 

werkzaamheden van een postbode. Alle groepen hebben een 

kaart gemaakt voor een ander kind of een andere klas. 

Postbode Guus heeft aan het einde alle kaarten in zijn posttas 

gestopt. Wij hopen dat onze post bezorgd is!  

 

Groetjes, De Kleuterjuffen 

 
 

 

Gevonden voorwerpen 

 

Naast de koffiekamer bij meneer John staat de gevonden 

voorwerpen-bak. Deze zit inmiddels erg vol met gevonden 

spullen. Vrijdag 31 maart wordt deze geleegd. Zorg dat u voor 

vrijdag dus een kijkje heeft genomen als u spullen kwijt bent. 

Alvast bedankt!  

 

Verkeerssituatie rondom school  
Elk jaar besteden we in De Schakelaar aandacht aan de 

verkeersituatie rondom onze school. Gelukkig gaat dit de 

laatste tijd goed. Auto’s worden (meestal) goed geparkeerd, 

zodat de kinderen veilig naar school gebracht kunnen worden. 

Dit is ook wel zo veilig voor de andere kinderen die 

bijvoorbeeld met de fiets naar school komen. Zoals u weet zijn 

wij een aantal jaren geleden, samen met een aantal ouders/ 

buurtbewoners, bezig geweest met een aanvraag voor een 

veilige oversteekplaats aan de Johannes Buijslaan. Gelukkig 

heeft wethouder Visscher, (Jeugd, Onderwijs en Verkeer & 

vervoer) ons erg geholpen en is de oversteekplaats nu een feit. 

Mevr Visscher, wil onze school nog eens komen bezoeken om 

te kijken hoe het nu gaat. Dit doet zij op maandagochtend 10 

april. Dit is ook de dag dat groep 7 met het theoretisch 

verkeersexamen start. Dus mocht u mij zien lopen met de 

wethouder, dan weet u waarom. Peter Leenhouwers 
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Beste ouders,verzorgers,opa’s en oma’s,              

 

Op dinsdagavond 4 april bent u van harte welkom bij ons op school. We 

openen tussen 19.00 en 20.00 uur de deuren van het gebouw aan de Johannes 

Buijslaan waar u in de diverse lokalen informatie kunt krijgen over 

verschillende onderwerpen.  

 

                
 

   
 

We hebben juist deze onderwerpen gekozen omdat we erg trots zijn dat we op 

deze manier ons onderwijs invullen. Omdat we met een aantal van deze 

methoden nog niet zolang werken, willen wij u graag meer informatie geven 

hierover.  U loopt vrij binnen bij de onderwerpen waar u meer over wilt weten 

in dit uur. 

 

Daarnaast zorgen wij voor een drankje en hapje in de hal en krijgt u bij 

binnenkomst een lootje. Om 20.00 uur verloten we namelijk een leuke prijs 

voor u en uw kind! We hopen op een ongedwongen sfeer tussen ouders en 

leerkrachten op deze avond. 

 

We verwelkomen u graag op 4 april in onze school. 

 

Groetjes,  

Team de Schakel 
 

 
 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjts7mR6-fSAhWJDcAKHd9MAXoQjRwIBw&url=http://deschakeleindhoven.nl/&psig=AFQjCNEvSoAIz37dxDrKaReTOwOOEfYOBg&ust=1490193930395456
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