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9 februari: Carnavalsviering, kinderen om 12 uur uit 

10 t/m 18 februari: Carnavalsvakantie 

 

 

De volgende Schakelaar komt uit op donderdag 7 maart   

Groep 7 & 8 zijn wezen schaatsen. 
19 januari zijn we wezen schaatsen in het Olympisch 
stadion in Amsterdam. 
Het was super leuk, het nadeel was wel dat er super 
lange rijen waren.  
Het was super druk want er kwamen heel veel 
verschillende scholen en er kwamen ook bekende 
Nederlanders zoals Nienke van Zappelin. We kregen 
ook een demonstratie van het Nederlands shorttrack 
team en er waren nog meer bekende Olympische 
spelers en andere bekende mensen. 
Soms vielen kinderen wel en daar moesten we dan om 
lachen. Op de terugweg hadden we wel files en in de 
bus gingen Tim en Justin onder de stoelen door 
kruipen. We waren wel wat laat thuis, maar het was 
heel leuk! 
 
Groetjes Tessa M, Helin en Owen  

 

Carnaval                                                                     

In de bijlage van deze nieuwsbrief zit een brief over de 

aanstaande Carnavalsweek. Hierin leest u wanneer en 

wat er op het programma staat.  
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Aankondiging MR verkiezingen 

Begin 2018 met het uit laten komen van 

uw goede voornemen. Heeft u altijd al 

meer inspraak willen hebben op de school 

van uw kind? Dan is dit uw kans! 

Momenteel zijn wij op zoek naar een 

nieuwe, gedreven, enthousiaste ouder die 

vanaf volgend schooljaar plaats wil nemen 

in de medezeggenschapsraad (MR) van De 

Schakel. Bij deze Schakelaar krijgt u een 

brief over de MR verkiezing. 

 

Wij willen u bij deze uitdagen om alvast na 

te denken over uw dromen voor de school 

van uw kind en u na het bijwonen van een 

MR vergadering, in te schrijven als 

kandidaat MR lid. 

 

Op www.deschakeleindhoven.nl kunt u 

meer informatie vinden over de MR onder 

het kopje “onze school”. 

 

We kijken uit naar uw deelname aan deze 

verkiezingen. 

MR De Schakel.  

 

http://www.deschakeleindhoven.nl/
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Ondersteuning 

Zoals u waarschijnlijk wel weet ben ik de 

laatste tijd aan het herstellen van een 

hartinfarct en een hernia. Hoewel het steeds 

beter met me gaat en ik gelukkig al veel op 

school vertoef, ben ik nog niet volledig 

hersteld. Dit zal nog wel een paar maanden 

duren. De laatste tijd werden tal van taken 

door diverse collega’s overgenomen. Daar 

was ik heel blij om, echter nu blijkt dat dit 

toch nog wel even kan voortduren, heb ik 

tijdelijke ondersteuning aangevraagd bij ons 

bestuur. Hierdoor is Maria Bos, directie 

ondersteuner, nu aan onze school 

toegevoegd. Verderop in deze schakelaar 

stelt Maria zich aan u voor. We zijn blij met 

de komst van Maria en wensen haar dan ook 

veel plezier op onze school. Peter 

Leenhouwers 

 

 

 

Technieklokaal 

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan 

een echt technieklokaal op De Schakel. Dit 

lokaal komt op zolder aan de Tellegenstraat. 

Een van de ouders (TJ Mc Gowen) heeft zijn 

hulp aangeboden en heeft al mooie 

werktafels gemaakt. Deze zien er werkelijk 

prachtig uit. We zijn natuurlijk erg blij met 

deze geweldige hulp. Uiteindelijk zal er in 

het lokaal van alles voor de kinderen te doen 

zijn. Solderen, zagen, boren, werken met 

elektriciteit (veilig batterijen), 

programmeren, lego technics, robots, etc, etc. 

We kunnen niet wachten totdat het lokaal af 

is en de eerste kinderen aan de slag gaan. We 

houden u op de hoogte.  

 

 

 

 

 

Workshops 

Dinsdag 16 januari stond De Schakel weer in 

het teken van de workshops. Alle kinderen 

van school konden kiezen uit tal van leuke 

workshops. De variatie was groot. Van het 

maken van een minimusical, bakken/ koken, 

stenen huizen metselen, met robots aan de 

slag, op bezoek bij het PSV stadion, tekenen, 

vogelvoer-ballen maken, solderen, bezoek 

aan de techniekfrabriek, bezoek aan de 

brandweer, etc, etc. Teveel om op te noemen. 

Op de website van de school ( kopje 

activiteiten) staan een aantal foto’s. Het was 

een zéér geslaagde dag en de kinderen en ook 

de leerkrachten trouwens, hebben genoten! 

Iedereen namens het gehele team van De 

Schakel heel erg bedankt voor alle hulp!  

 

Kennismaking 

Dag ouders, 

De komende tijd ga ik, 2 dagen in de week, 

de directeur Peter Leenhouwers 

ondersteunen. Volgende week ga ik beginnen 

en ik heb er erg veel zin in. Ik ben Maria Bos 

en sinds 2010 werk ik bij SKPO. Samen met 

mijn partner woon ik in Eindhoven en we 

hebben 3 (jong)volwassen dochters. De 

afgelopen jaren heb ik gewerkt als adjunct 

directeur, directieondersteuner en 

plaatsvervangend directeur. Het werk bij De 

Schakel zal ik, eveneens 2 dagen in de week, 

combineren met directieondersteuning bij bs 

Tweelingen. Ik zie uit naar het samenwerken 

met Peter en het team maar natuurlijk ook 

met ouders en kinderen. Mijn werkdagen zijn 

maandag en woensdag en ik maak graag eens 

kennis met u. 

 
Maria Bos 
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Eindhoven, 01-02-2018.  
 
VERKIEZINGEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Voor komend schooljaar zijn wij op zoek naar een nieuw MR lid. 

 

Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)?  

Op basisschool De Schakel is de Medezeggenschapsraad een raad, die als 

“tussenpersoon” functioneert tussen schoolbestuur en ouders en tussen schoolbestuur en 

personeel. De Medezeggenschapsraad is bevoegd alle aangelegenheden die onze school 

betreffen, met het schoolbestuur te bespreken. Voor zaken in het belang van alle 

scholen, vallende onder het SKPO-schoolbestuur, is er de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad (GMR). 

 

In welke mate heeft de MR medezeggenschap? 

1. Instemmingsrecht: Er zijn zaken die alleen onze school aangaan en 

waarbij het schoolbestuur geen besluit mag nemen zonder de instemming van de 

MR, bv. Schooltijden, inplannen vakanties, wijzigingen in het schoolplan, de 

groepsgrootte per klas per schooljaar. 

2. Adviesrecht: bv. Financiën, aanschaf nieuwe methodes. 

3. Géén medezeggenschap heeft de MR over aangelegenheden die wettelijk zijn 

vastgelegd. 

 

Om advies of instemming te kunnen geven kan de MR de achterban raadplegen. Dit zijn 

de ouders en het personeel. De MR bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden, die in 

principe voor 4 jaar gekozen worden in de MR.  

Dit jaar is van het ouderdeel aftredend: Inge Zwetsloot 

 

Kandidaatstelling: 

Per gezin mag één ouder zich kandidaat stellen. 

Wij willen u uitnodigen om donderdagavond 15 maart  2018 om 19.45u een MR 

vergadering bij te wonen, zodat u een goed beeld krijgt van de inhoud van uw functie als 

MR lid. Iedereen die zich vervolgens kandidaat wil stellen voor de MR, wordt verzocht om 

de bijgevoegde strook in te vullen en deze vóór vrijdag 23 maart 2018 in te leveren 

bij juffrouw Laury in groep 7 of te mailen  

naar l.vannispen-vanbodegraven@skpo.nl 

 In de week van 3 april worden de verkiezingen uitgeschreven. 

 

We vergaderen 6keer per jaar en onze vergaderingen vinden altijd plaats in de avond. 

De vergaderingen vinden komend jaar nog plaats op de volgende donderdagen 16-3-

2018, 24-5-2018 en 14-6-2018 om 19.45u op school. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de ouders van de MR:  

Etienne Le Comte, Tanya van Oosterhout en  Inge Zwetsloot.  

Op www.deschakeleindhoven.nl kunt u informatie vinden over de MR onder het kopje 

“onze school” . 

 

Met vriendelijke groeten, 

De Medezeggenschapsraad 

Basisschool De Schakel.   

http://www.deschakeleindhoven.nl/
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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

Ondergetekende: 

 

Naam: 

 

Ouder van: 

 

Stelt zich kandidaat voor de medezeggenschapsraad van basisschool De Schakel te 

Eindhoven. 

 

 

Uw motivatie voor deelname aan de MR verkiezingen: 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Plaats en datum:       Handtekening: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.loesje.nl/&ei=wgOQVIKlOcvkUuXvg4gP&bvm=bv.82001339,d.d24&psig=AFQjCNENxlbzmwmqoVsnaMgoO-0gZ0ZKwA&ust=1418810691721902
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Geachte ouders, verzorgers, 
Volgende week staat carnaval voor de deur. We gaan er een heuse feestweek van 

maken! Het programma: 

Maandag: Binnenste buiten, achterstevoren dag.   Vandaag gaat alles verkeerd 

om. Kleding zit niet goed, enz.                                                                                    

Dinsdag: Hup Holland Hup dag. Vandaag kleurt alles Oranje of in de kleuren 

van de Nederlandse vlag.                                                                                            

Woensdag verzamelen we om 12:00 uur op het plein en gaan we de langste 

polonaise in de Schakel historie maken                                                               

Donderdag hebben we gekke haren dag. We zien graag de gekste kapsels naar 

school toe komen.  

Vrijdag vieren wij carnaval op school! Op deze dag verzamelen alle kinderen 

om 8.30 uur op het plein. We openen gezamenlijk met een lied. Natuurlijk 

mogen de kinderen verkleed naar school komen.  Om 8.45 uur gaan de kinderen 

naar de eigen klas.  Om 9.00 uur 

starten we met een 

carnavalsoptocht in de 

Tellegenstraat. De optocht 

eindigt om 9.30 uur bij de 

Lievendaal.  ( Zie route). Ook 

gaan we nog hossen in de 

Lievendaal.  We nodigen 

iedereen uit om langs de route te 

komen staan.  

 

Vriendelijke groeten, 

De Carnavals commisie 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat mag wel op deze dag? 

Serpetines, verkleden en je feestneus op 

zetten! 

 

Wat mag niet op deze dag? 

Confetti, spuitbussen en wapens! 
 


