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Gevonden voorwerpen                                                                                                                         

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

Kijkt u er binnen even in of er iets tussen ligt van uw kind? 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Leren Typen 

De Schakel heeft een geweldig aanbod voor de leerlingen uit de groepen 6,7 en 8. Een gratis typecursus. 

Wij, De Schakel, hebben een module ingekocht, waarmee de leerlingen van de bovengenoemde groepen 

thuis een cursus typen kunnen volgen. Niet alleen leert uw kind “blind” typen, maar het is ook nog eens erg 

leuk en leerzaam, door de extra opdrachten, spelletjes en filmpjes die in de cursus verwerkt zijn. Als je 

goed en vlot kan typen, heeft dit veel voordeel in het voortgezet onderwijs en zelfs in jouw verdere leven. 

Wij vinden het dan ook erg belangrijk en waardevol u deze cursus aan te kunnen bieden. 

Hieronder treft u meer informatie over deze cursus. Wilt u dat uw kind start met deze cursus, dan kan uw 

kind bij meneer Peter een wachtwoord aanvragen en kan hij/ zij op uw thuiscomputer aan de slag. Wilt u 

meer weten kijk dan gerust eens op de site van Pica typen: https://www.picatypen.nl/  

 
 

Speciale Data 

13 februari : Volgende Schakelaar 

 

Bezoek aan het consultatiebureau 

Binnen het thema “ziek zijn” hebben de kleuters onlangs een 

bezoek gebracht aan het consultatiebureau. Dit was een zeer 

leerzame en leuke ervaring. De kinderen mochten een brilletje 

opzetten en kijken of ze alles goed konden zien. 

Ook mochten ze poppen wegen en een spuitje geven en 

natuurlijk pleisters plakken. Met een meetlint werd gemeten 

hoe lang iedereen was. Het was reuze spannend.  

 

https://www.picatypen.nl/


Handig voor nu, onmisbaar voor later! 
 

De typecursus van Pica maakt leren typen leuk! De typeopdrachten worden gecombineerd met weetjes, 

spectaculaire foto’s, grappige filmpjes en quizzen. Zo blijft de online typecursus tot het einde spannend en 

uitdagend. Samen met je eigen typecoach zorgen we ervoor dat jij aan het eind van deze cursus razendsnel en 

foutloos kunt typen. Zo ga je goed voorbereid naar het Voortgezet Onderwijs. 

Voordelen Pica: 

 Het is nooit saai: weetjes, filmpjes, quizzen en foto’s. 

 Je eigen typecoach helpt je verder. 

 Met diplomagarantie. 

 Dyslexievariant beschikbaar. 

 Ook geschikt voor tablets. 

 Geschikt voor Qwerty- en Azerty toetsenborden! 

 

 

 

Nieuwe school app! 
Eindelijk is het dan zover. We hebben een nieuwe update van onze schoolapp. We hebben er lang op moeten 
wachten, maar afgelopen week kregen we groen licht van de makers van de app.  
Wat is het verschil met de oude? Het grootste verschil is dat de hele omgeving van de app, nu nog veiliger is 
i.v.m. privacy gevoelige informatie (denk bijvoorbeeld aan foto’s). Ook kan de leerkracht nu makkelijker foto’s 
en tekst plaatsen op de app. Bijvoorbeeld als er in de klas een leuk thema behandeld wordt, of als de klas op 
excursie gaat. De foto’s en tekst zijn dan alleen door de ouders die een kind in deze betreffende groep hebben 
zitten te bekijken. Hiervoor krijgt elke ouder een eigen gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen. Hoe 
vraag je inlog gegevens aan? 
Als je een oude app hebt, moet je deze eerst verwijderen. Vervolgens volg je de onderstaande stappen: 

 Zoek in de Google playstore, of app store naar: “Basisschool app” en installeer deze. 

 Bij: “zoek je school” type je: De Schakel (let op de hoofdletters) en selecteer onze school. 

 Na een paar keer akkoord gegeven te hebben, vraagt de app of je een login wil aanvragen. Kies “Ja”.  

 Druk op de button: “Vraag een login aan”. 

 Vul je persoonlijke informatie in en druk vervolgens op de button: “Voeg een kind toe”. 

 Vul de gegevens van jouw kind in en druk op de button toevoegen.  

 Hierna kun je meerdere kinderen toevoegen en uiteindelijk kun je een login aanvragen. 
 
De app stuurt dan automatisch een mailtje naar jouw mailadres. ( Let op, het kan zijn dat de mail in de spam 
box terecht is gekomen.) In deze mail staan jouw benodigde inlog gegevens. Hiermee kun je inloggen in onze 
nieuwe app. Dit hoef je maar een keer te doen. 
Tot slot moet je achter de namen van jouw kinderen de optie push berichten aanvinken. Op die manier kun je 
push berichten ontvangen. Mocht de leerkracht een melding ( foto/ tekst) op de groepspagina geplaatst 
hebben, dan krijg je hiervan een melding te zien. Vanaf dit moment kan de leerkracht ook persoonlijke 
berichten naar elke ouder sturen. (Zal in de praktijk niet vaak voor komen).  
Nu heb ik van veel scholen gehoord dat er wel het een en ander fout kan gaan. Wij hebben bewust met de 
nieuwe app gewacht, totdat alle kinderziektes eruit waren. Maar…….je weet maar nooit. We hopen dat het 
goed gaat. Mochten er toch problemen zijn, dan kunt u altijd de hulp van John of Peter in roepen. De 
groepspagina’s zijn nu nog leeg, maar alle collega’s zullen deze snel gaan vullen. Veel plezier, met de nieuwe 
app!  
Noot: In de oude app was het logo van school als icoontje te zien. Dit is nu een wereldbolletje. Hier wordt nog 
aan gewerkt. 

 

https://www.belsimpel.nl/nieuws/983/apps-sluiten-dat-gaat-vanzelf

