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17 april: 2
e
 paasdag 

18-20 april: Eind Cito groep 8 

21 april: Koningsspelen 

22 april – 7 mei: meivakantie  

19 mei: schoolreis 

De volgende schakelaar: woensdag 24 mei  

Onur (8) Fleur (1/2A) Luca (6) 

Jennate (1/2C) Daan (7) Arda (3/4) 

Tim (1/2C) Owen (6) Ceyda (3/4) 

Sven (6) Nick (5) Anqi (5) 

Jimmy (8) ChiZhou(1/2

A) 

Hajar (4/5) 

Shevaun (8) Xavi (1/2A) Myron (5) 

Liz (1/2C) Milan (6) Ryan (1/2A) 

Femke(1/2C) Kay (7) Theeke (1/2C) 

De volgende kinderen zijn deze periode jarig.  

De Schakel wenst hen een leuke verjaardag ! 
 

 

Teksten schrijven in groep 3/4  

 

In onze groep schrijven wij graag teksten. Nynke en 

Senna hebben zelf een toneeltekst geschreven over een 

opa en een oma. 

 
  

Arda en Julen hebben samen een verhaal over voetbal 

geschreven. Daarna hebben ze het verhaal door om de 

beurt een woord te lezen aan de klas voorgelezen. 
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Groep8 musical  

 

Zoals jullie misschien al weten is groep8 bezig met de 

musical. Nou ga ik alleen de naam verklappen en een 

klein stukje vertellen.  

 

De naam is TORENHOOG  

 

Nu een kleine spoiler   

Er is een man en die is bekent van dreambook.  

En hij heeft nu ook de hoogste toren van de wereld 

gemaakt.  

En nodigt allemaal beroemde mensen uit.  

En op een gegeven moment doet de lift het niet meer.  

Maar ja hoe loopt het af ……..?  

 

Groetjes: Jimmy Jansen uit groep8                       
 

Team De Schakel wenst groep 8 heel veel succes 

met de eind-Cito! Zet ‘m op! 
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Koningsspelen 

 

Op Vrijdag 21 april zijn de koningsspelen. Om deze 

dag een groot succes te maken hebben we ouderhulp 

nodig. Wij bedanken alle ouders/verzorgers die zich 

hebben opgegeven om te helpen!  

Deze dag is er een continurooster, alle kinderen blijven 

over. Alle kinderen zijn om 14.00 uur uit!  Mocht u 

in de knoop komen met deze geplande eindtijd, dan 

kan uw kind gewoon tot 15.00uur op school blijven 

(dan aub even doorgeven aan de leerkracht van uw 

kind). Hierna kunnen we gaan genieten van een 

welverdiende vakantie!  
 

Groetjes, 

Team de Schakel  

 

 

 

 

 

 
Schrijven in groep 2 

 

In de kleutergroepen besteden we aandacht aan de fijne 

motoriek. Maar deze weken erg speciaal: We krijgen 

schrijfles! We weten hoe we moeten (recht) zitten, hoe 

je het potlood vasthoudt en mogen dan oefeningen in 

ons eigen schrift maken. De kinderen waren erg 

enthousiast.  

 

Groetjes, 

De Kleuterjuffen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meivakantie 

Omdat er geen nieuwe Schakelaar verschijnt voor de 

meivakantie, wensen wij iedereen alvast een hele 

fijne meivakantie toe! 

Team De Schakel 

 

Schoolfeest.  

  

12 mei is het schoolfeest.  

Vanaf 6uur tot half8 

Het kaartje kost 50 cent    

Het kaartje kan je kopen in groep 4/5 

(In de bovenbouw). 

Het schoolfeest is voor groep 3/4/5 

  

Het thema is rock en roll       

Dus  felle kleren aan  !!!!!!!!! 

Er zijn al veel kaartjes verkocht, dus als je nog geen 

kaartje hebt, koop die dan snel bij ons!! 

  

Een vriendelijke groeten van Kelsey !!! en Axel !!!   en 

Jessica!!! en Guusje !!! en Daimy!!! en Yash!!! 
 

Splinter  

De leukste verjaardag ooit. 

Op 6 April ging groep 8 samen met groep 7 naar de 

splinter. 

Het was heel leuk en er was veel te doen. Tuurlijk ook 

met grapjes en ongelukjes. Zo was er al vrij snel iemand 

in het water gevallen of sprong iemand van een 

hooooooooog Dak af. Er waren ook anderen dingen te 

doen zo deden we verstoppertje door het helen park of 

gingen ik, Jaap en Angela een duplo huis maken waar 

we allemaal in konden  

 

Of we gingen met de kippen, geiten, lama’s, cavia’s  

Noem maar op. 

Of terwijl het was super  

 

Groetjes Stan uit groep 8 
 

E Waste race 

Groep 6 heeft meegedaan met de “E waste race”. 

Hierbij verzamelen de kinderen zoveel mogelijk 

elektronische apparatuur en krijgen hier punten voor. 

Samen met een aantal andere scholen strijden zij om het 

hoogst aantal punten. We hebben op het nippertje 

verloren, met slechts een paar punten verschil. De “Reis 

van brandaan” was ons net voor. Sportief als onze groep 

6 is, stuurde zij meteen een felicitatie foto naar de 

winnende school. Dit viel daar in zo’n goede aarde dat 

deze school meerdere malen genoemd werd in de 

televisieuitzending die over dit onderwerp gemaakt is.  

Jongens en meisjes van groep 6, we zijn trots op jullie! 

 

Link naar het filmpje: 
https://youtu.be/5ThoQa9VJsc 
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