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Vrijdag 1 maart: carnavalsviering; kinderen om 12:00 uur uit. 

2 t/m 10 maart: voorjaarsvakantie                                                   

15 maart: Landelijke onderwijsstaking. De school is dicht. 

29 maart:  Nieuwe Schakelaar 

 

 

Carnavalsviering                                                                                                                                            

Op vrijdag 1 maart barst het Carnaval weer los. Om 8:30 uur 

verzamelen we op het plein. Hier gaan we het feestje 

beginnen. Alle ouders worden uitgenodigd om mee te komen 

hossen. Lukt het, om het polonaise-record van vorig jaar te 

verbreken? Om 9:00 uur start de Carnavalsoptocht. De 

school trekt de wijk in. Er is dit jaar een nieuwe route (zie 

foto). Komt allen kijken naar deze feestelijke en kleurrijke 

bedoeling. De tocht eindigt om 9:30 uur. De kleuters hebben 

om 10:00 uur een heuse modeshow. De uitnodiging hiervoor 

is inmiddels al meegegeven. Ook het hossen in De 

Lievendaal slaan we dit jaar niet over. Kortom het belooft 

weer een spetterend feest te worden.  

Om 12:00 uur start de voorjaarsvakantie.  

 

 

lavanraC 

.ollaH ki neb naliM ne ki ag nelletrev rove lavanraC po ed lekahcS .teH si latseem gre kuel tadmo 
re nee JD si ne keizum ,raam kjilruutan si re koo ittefnoc ne taag neeredie deelkrev .eW nereiv 
lavanraC ni ed laadneveiLv .ezeD reek teom peorg 8 tem ed sretuelk netseef .kI flez dniv tad tein 
oz kuel tnaw nad nak ej tein oz deog netseef raam aj teh si taw teh si .edniE 

 



Wat gebeurt er in groep 8                                                                                                                                     

Een paar weken geleden hadden wij de voor cito. Voor de meeste was het makkelijkst en voor sommige wat 

moeilijker maar voor iedereen lukte het, maar iedereen heeft een mooi niveau. En ik denk dat bijna iedereen nu 

wel een schoolkeuze gemaakt waar iedereen blij mee is. Nu zijn we ook bezig met de musical BETOETERD. 

Het is super leuk maar wij gaan niks verklappen. En dit jaar hebben we ook noch kamp maar daar moeten we 

nog even op wachten.            Groetjes Tessa en Bo 

Landelijke Staking 15 maart                                                                                                                                          

Vrijdag 15 maart is uitgeroepen tot landelijke stakingsdag in het onderwijs. Op deze dag willen de leerkrachten 

opnieuw duidelijk maken aan de regering dat ze zich ernstige zorgen maken over het tekort aan leerkrachten en 

wat dit betekent voor de kwaliteit van het onderwijs voor uw kinderen en onze leerlingen. Op 15 maart zal de 

school daarom gesloten zijn.  

  

 

Workshops 

Afgelopen dinsdag  stond de school weer op z’n kop. In elk lokaal waren workshops aan de gang. Koken, T-hirts 

beschilderen, bouwen, programmeren , elektriciteit, etc, etc. Het was weer een groot succes. Veel ouders hebben 

die dag geholpen. Daarvoor willen wij, het team én kinderen van De Schakel  

iedereen heel erg bedanken! 

. 

 
 
Voorjaarsvakantie 
Vrijdagmiddag 1 maart begint om 12.00uur de voorjaarsvakantie. Of je nu carnaval gaat  
vieren, op vakantie gaat, of gewoon heerlijk thuis blijft……het team van De Schakel wenst  
iedereen een hele fijne vakantie toe! Geniet ervan! 
 

 

 

Bezoek van de ambulance                                                                                                                                                            
In de kleutergroepen werken we al een tijdje aan het 

project 'Ziek zijn'. Op donderdag 14 februari was er 

daarom een échte ambulance bij ons op school.  Alle 

kleuters en peuters mochten vragen stellen aan Richard 

en Esther (de papa en mama van Xavi Alsem) over de 

ambulance, want zij werken bij de ambulance! 

We mochten ook een kijkje nemen in de 

ambulancewagen. De papa van Xavi vertelde veel 

nieuwe dingen over alle spullen in de 

ambulancewagen. Heel erg leuk en leerzaam!                                                                                        

Wij hebben genoten. Nogmaals bedankt, Richard en 

Esther! 
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