
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Schakelaar 

Nummer 02  -  vrijdag 21 september  2018  –  website: www.deschakeleindhoven.nl 

 
Speciale data:   

5    oktober;   Studiedag – Alle kinderen zijn vrij                                                                                                                           

11 oktober;  Scholenmarkt, groep 7 en 8          

12 oktober;   De volgende Schakelaar komt uit 

Gevonden voorwerpen                                                                                                                                                                   

Volgende week gaan wij de rode bak met de gevonden voorwerpen aan de Johannes Buijslaan weer legen. Kijkt u even of 

er iets tussen ligt van uw kind? 

 

Spelinloop en werkles bij de kleuters                                                                                                                                 Zoals u 

misschien al heeft gemerkt zijn de groepen 1 en 2 dit schooljaar regelmatig gestart met een werkles om 8.30 uur. De 

stoelen staan dan niet in de kring, maar er ligt een werkje op de tafels klaar voor elk kind. Wij hebben gemerkt dat dit 

ook erg prettig werkt. De leerkracht kan ‘s ochtends namelijk meteen uitleg geven aan een groepje leerlingen. Het is 

echter niet de bedoeling dat ouders tijdens deze werkles aanwezig zijn om de rust in de groep te bewaren. Wij begrijpen 

wel dat ouders het leuk vinden om ook een keer te mee te kijken met het werkje bij het kind. Daarom organiseren we 

per thema twee spelinloop-momenten. In de volgende themabrieven kunt u lezen wanneer deze spelinloopmomenten 

zijn. U bent dan van harte welkom om met uw kind te werken in de klas!  

 

 

 

 

Optreden peuters en kleuters                                                                                                                                            

Op dinsdag 18 september hebben alle 

peuters en kleuters een dansoptreden 

gegeven. Dit paste namelijk erg goed bij de 

danseres uit het boek ‘Bij ons in de straat’. 

Op elk nummer woont een ander personage. 

De kinderen hebben laten zien dat we ook 

echte danstalentjes op school hebben! Veel 

ouders hebben hier ook van genoten. Super 

leuk! 

 

 

 
Wist je dat in groep 3? 
- Wij al 10 letters hebben geleerd waarmee we kunnen lezen en 
schrijven. 
- Wij heel blij zijn met het nieuwe speelplein en de 
chromebooks. 
- De kinderen heel blij zijn dat ze nu 2 keer per week naar de 
"grote" gymzaal mogen.  
-Alle kinderen al zoem de bij, een aap en een vis geknutseld 
hebben. 
-De kinderen allemaal een tekenboek hebben waarin al 3 
prachtige tekeningen staan. 
-Wij met de hele klas naar de fruittuin zijn geweest. 
-Er appelflappen en appeltaart gebakken is. 
-Veel kinderen ook komende zaterdag weer terug willen naar de 
fruittuin om naar de appelplukdagen te gaan. 
-Het thema Beestenboel afgesloten is door een bezoek aan de 
kinderboerderij. 
-Wij het erg gezellig hebben en de juf heel trots is op ons. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berichten uit groep 4 
dit is groep 4. wij doen moeliken dingen. Als je in groep 4 zit moet je dat ook.  We doen ook taal en spelling en 
gym in de groote gymzaal. We doen ook al de hoofdletters schrijven dat is moelik.  
Groetjes van Wieke (gr. 4) 
 
De school is leuk, je leert veel en mijn juf is heel lief en leuk. Ze leert me veel. Ik vind school leuk en weet je 
waarom? Omdat je veel kan lere. Onze school is heel leuk en mooi en groot, want we hebben twee gebouwen. 
Het alerliefst doe ik schrijven. 
Groetjes van Hailey (gr. 4) 
 
Ik ben inaya. ik woon in Eindhoven. op school in groep 4 leren wij de hoofdletters schrijven. voor het schrijven 
mogen wij een dansje doen. met rekenen leren wij + en – sommen op de tablet. Onze juffen zijn juf Marjolein en 
juf Lieke en ze zijn super lief! 
Groetjes van inaya (gr. 4) 
 
als er iemant jaarig is dan is het feest in groep vier. Wij groep 4 gingen naar de fruittuin. Het was leuk!! het is leuk 
in groep 4. wij groep 4 zijn nu bij blok 2 en leren de klank- en onthoudwoorden. Suuper groep 4! 
Groetjes van Amy (gr.4) 
 
Berichten uit groep 8  

Vandaag hadden wij de eerste techniek les en dat was natuurlijk super leuk. ik had als eerste met Helin en Suus 

het uitvindersspel gedaan en dat was ook leuk. volgens mij is alles leuk. bij ons helpen de ouders maar ook juf 

christa. we hadden plaatsen op zolder en in groep 6 en onze eigen klas natuurlijk. en het is ook leerzaam er zijn 

minstens 10 lessen in totaal dus super leuk en het is super gezellig. we moesten ook nog vragen invullen hoe het 

was en of je het leuk vond ja of nee. wij moesten bij het uitvindingsspel 2 rondjes uitknippen en met dekseltjes 

met knikkers erin aan elkaar plakken en dan gaat het draaien wij hadden nog paar andere vragen bervoorbeeld ik 

had nummer 1 gedraait moest ik vraag 1 in vullen maar je had a,b,c die had je bij 1 vraag kolom en je mocht op je 

chromebook de vragen opzoeken. maar je kon zelf ook gewoon denken. 

Wij zijn als groep 8 als eerste bezig met de techniek torens ik (Ted) en Tom hebben een grijper gemaakt met drie 
spuiten, kneedgum,hout en plastic buizen van Ted 
 
Vandaag hadden we techniek voor het eerst in groep 8. We hadden leuke dingen die je moest uitvogelen hoe je 
het moes maken en doen. En het was ook best wel soms moeilijk omdat het soms niet werkte maar het was wel 
leuk om te doen. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Dynamo Jeugdwerk 

Hallo allemaal,                                                                                                                                                                                                                                   

Wij zijn Mick en Ridwan. Vanaf 1 augustus zijn wij gestart als jeugdwerkers bij Dynamo Jeugdwerk.  Als 

jeugdwerkers zullen wij regelmatig in de wijk te vinden zijn en naschoolse activiteiten organiseren. Daarnaast 

zullen wij ook sporadisch op school aanwezig zijn. Wij willen op deze manier binding creëren met de jeugd en 

peilen wat de behoeften van de jeugd is met betrekking tot naschoolse activiteiten. Mocht u nog vragen hebben 

voor ons of ons beter willen leren kennen, spreek ons gerust aan en u kunt ons op de woensdag en donderdag 

vinden in Jongerencentrum Stairway.’Over enkele weken is het programma van jongerencentrum stairway ook 

bekend. Wellicht zouden we dan het programma in de nieuwsbrief kunnen zetten of ergens op school ophangen. 

Met vriendelijke groet, 

Ridwan el Moussaoui 
Jeugdwerker 


