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25 mei: Schoolreisje 

4 t/m 10 juni: Vakantie 

12 juni: Schoolfotograaf 

13 juni: Rommelmarkt 

 

 

De volgende Schakelaar komt uit op donderdag 21 juni. 

Fancy fair / rommelmarkt. 

Beste ouders en kinderen. 

In de week van 14 juni staat er een rommelmarkt gepland op de 

kalender. Dit jaar hebben we een iets andere opzet We houden de 

markt op woensdagmiddag van 12.30 – 15.00 uur . De ene helft 

van het plein zal groep 8 een markt houden waar de opbrengsten 

zijn voor hun schoolkamp voor een extraatje, en ook een stand 

met een goed doel. De rest van het plein is dan voor de andere 

kinderen die hun rommel willen verkopen voor zichzelf. 

Iedereen die wil komen is uiteraard welkom, opa’s, oma’s andere 

familie  en ook buren. Er zal van alles te doen zijn. We hebben er 

zin in en hopen uiteraard op stralend weer. 

Kinderen kunnen zich opgeven doormiddel van het 

inleverstrookje in te vullen wat je verderop in deze 

Schakelaar kunt vinden.  

Met vriendelijke groeten, 

Meester Frank en Juf Christa  

 

Schoolfotograaf 

Op dinsdag 12 juni komt de fotograaf naar school. Dus haar  in de 

scheiding,  gel in de kuif en een lach op je gezicht. Gedurende die 

dag word je vastgelegd op de gevoelige plaat.  
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Rectificatie Studiedag 4 februari 
In de vorige Schakelaar hadden we aangegeven dat 

een van de studiedagen op 4 februari 2019 viel. Dit 

is veranderd. Deze komt te vervallen en wordt 

verplaatst naar 22 januari 2019. Excuus voor het 

ongemak. 

 

Op tijd beginnen 

Graag wil ik u er op attenderen dat het fijn is als uw 

kind ‘s ochtends op tijd in de klas aanwezig is. De 

deur van school gaat om 08.25 uur open en de lessen 

beginnen om 08.30 uur. Als iedereen op tijd komt, 

kan de leerkracht ook echt om 08.30 uur beginnen. 

Bedankt voor uw begrip. 

 

Grote schoonmaak groepen 1 en 2 

Er is een jaar lang weer hard gewerkt met alle 

materialen en spullen in de kleutergroepen. 

Het is daarom weer tijd voor een grote schoonmaak 

en daar kunnen wij uw hulp goed bij gebruiken! 

Wie wil ons op woensdag 27 juni helpen tussen 

11.00 uur en 12.30 uur en/of tussen 18.30 uur en 

20.30 uur? 

Alvast bedankt! 

De kleuterjuffen 
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Opening thema ‘een taart voor kleine beer’ 

Op dinsdag 22 mei is het nieuwe thema van start gegaan in de 

kleutergroepen. Een aantal juffen hebben een toneelstuk verzorgd. 

De kinderen hebben hard gelachen. We gaan er samen een leuk en 

leerzaam thema van maken! 

 

Bezoek dierentuin  

Op woensdag 16 mei hebben Celina, Arda en Ceylin wel een hele 

bijzondere dag gehad. Ze zijn samen met juf Myrthe en juf 

Michelle naar de dierentuin geweest! Zij hebben dit gewonnen 

met de veiling in de kerstweek. Op de foto zijn de kinderen te 

zien samen met een pauw met prachtige witte veren! 

Het was een heel gezellige dag! 

 

 

 

 

Jongerenwerk Lievendaal  

KAMPWEEKEND 

Uitnodiging voor kinderen van 6 tot 12 jaar oud. 

Wij zijn druk bezig met de voorbereiding van ons jaarlijkse 

kampweekend. Dit zal plaats vinden van vrijdag 1 juni vanaf 

18.30 uur t/m zondag 3 juni 17.00 uur. 

Wij verblijven in Tipi Tenten bij de Boschkant in Bakel. 

De eigen bijdrage voor dit weekend is 20 euro p.p. 

Op onze facebook pagina " Jongerenwerk Lievendaal" volgt 

informatie hierover. 

Voor meer informatie over kamplocatie kunt U kijkje nemen op 

de website van de Boschkant Bakel. 

Voor meer informatie of inschrijfformulieren kunt U terecht 

tijdens onze hobbyclub: 

Donderdagavond van 18.30 tot 20.00 uur 

of stuur een mail naar: 

jongerenwerklievendaal@gmail.com 

Leerplicht 

De laatste tijd komen er nogal wat aanvragen voor 

verlof binnen. Het is niet voor iedereen even 

duidelijk wat hiervoor de richtlijnen zijn. Hieronder 

treft u daarom een korte samenvatting van deze 

richtlijnen/ werkwijze. 

Als u verlof wil aanvragen, moet u dat binnen twee 

dagen na het ontstaan van de verhindering doen. 

Alleen voor gewichtige omstandigheden kan verlof 

verleend worden. Betreft het verlof minder dan 10 

dagen, dan bepaald de directeur van de school dit ( 

per aanvraag wordt dit bekeken), vraagt u verlof aan 

voor meer dan 10 dagen, dan moet u het verlof 

aanvragen bij de leerplichtambtenaar. 

Extra verlof wordt niet verleend in de volgende 

gevallen: 

Familiebezoek in het buitenland, goedkope tickets 

in het laagseizoen, omdat tickets al gekocht zijn, 

verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het 

gezin al of nog vrij zijn, eerder vertrek of latere 

terugkomst in verband met verkeersdrukte.  

Verder geeft de wet leerplicht aan dat wij als school 

verplicht zijn mededeling te  doen van ongeoorloofd 

verzuim, aan bureau Leerplicht. De 

Leerplichtambtenaar kan/ zal bij overtreding van de 

wet  in sommige gevallen een boete opleggen 

Hopelijk heeft u bij deze voldoende informatie en 

weet u waar u wel/ niet verlof voor aan kunt vragen. 
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Eindhoven, 23 mei 2018 

 

Beste kinderen van basisschool De Schakel, 

 

Net als voorgaande jaren willen we op een rommelmarkt / Fancy fair organiseren. Dit staat gepland op 

woensdag 13 juni van 13:00  tot 15:00 uur. Je kunt gebruikte spulletjes verkopen, een voordrachtje doen of 

misschien heb je zelf nog een leuk idee waar je een zakcentje voor de vakantie mee kunt verdienen. Je 

krijgt dan een plekje aangewezen op het plein waar je je spulletjes kunt uitstallen. Ga vast op zoek of aan 

de slag en….. 

 

GEEF JE OP! 
 

Verdere informatie krijg je als je je hebt opgegeven. 

Voor vragen kun je altijd bij ons terecht. 

 

Onderstaand strookje kun je tot vrijdag 1 juni  inleveren bij meneer Frank of juf Christa.  

 

Groetjes van de rommelmarktcommissie!!! 

Meneer Frank en juf Christa. 

 

 

 

 

Ja! Ik wil graag meedoen met de rommelmarkt! 

Ik wil alleen een kraampje. 

Naam:  ___________ 

Groep:  ___________ 

 

 

 

Ja! Wij willen graag meedoen met de rommelmarkt! 

Wij willen met een groepje een kraampje. 

Naam:  ___________   Naam:  ___________    

Groep:  ___________   Groep:  ___________    

 

Naam:  ___________   Naam:  ___________    

Groep:  ___________   Groep:  ___________  

 


