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----BELANGRIJK---- Graag jullie aandacht voor het volgende.  

Op vrijdag 15 maart hielden veel scholen de poorten gesloten. Er was een landelijke staking in Den Haag 

waar 45.000 bezorgde leerkrachten hun zorgen uitspraken. Ze stonden pal voor beter onderwijs in 

Nederland.  De eisen waren MINDER WERKDRUK en EERLIJK SALARIS.  De Schakel doet er alles 

aan om de werkdruk te verminderen, maar wil nu ook het betere salaris aanpakken. Op onze regering 

hoeven we voorlopig niet te rekenen, dus hebben we besloten om het zelf te doen. Na uitgebreid onderzoek 

zijn we erachter gekomen dat we flink kunnen bezuinigen op wc-papier. Als iedereen vanaf nu zijn of haar 

eigen wc rol mee naar school neemt, scheelt dat aanzienlijk in de kosten.  Vanaf maandag wordt er dus 

geen wc-papier meer door school verstrekt. De kosten die we hiermee uitsparen worden maandelijks 

uitgekeerd aan de leerkracht. We beginnen deze maand voor een bonus voor Meester Guy!  

We vragen dus aan iedereen om maandag je eigen wc-rol mee naar school te nemen voorzien van naam en 

groep.  Alvast bedankt en we hopen op jullie begrip.  

 

E-Waste Race 

Hallo, wij zijn Kasper en Sabri uit Groep 6. Onze klas doet mee aan de e-waste race. We moeten heel veel 

elektronica (dus geen chemische stoffen of inkt (bijv. batterijen en printers met inkt) verzamelen om te 

winnen. Er doen 9 andere scholen mee, en er is een school, De Wilakkers, die zijn ook best wel goed bezig. 

We zaten even te kijken op de website en DE HANDREIKING met 54 deelnemers staat nu voor… wowow 

dus help je ons mee? Verzamel die elektronica en lever het in bij de tafel onderin de bovenbouw. Meer 

weten? kijk op ewasterace.nl landen doen elektronica verbranden en dat is slecht voor hun en het milieu 

https://www.youtube.com/watch?v=bD7KrrYIjSY  

 

 

 

 

 

 

Speciale Data 

18 april : Volgende Schakelaar 
18 april: Schoolfotograaf 

 
Schoolfotograaf 
Donderdag 18 april komt de schoolfotograaf op school. We hebben deze keer voor een 

andere fotograaf gekozen en we verwachten daar veel van. Hopelijk heeft iedereen straks 

mooie foto’s.  

 

http://ewasterace.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=bD7KrrYIjSY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit groep 7                                                                                                                                                       

De kinderen van groep 7 zetten zich samen met studenten van studievereniging Lucid van de Technische 

Universiteit Eindhoven in om de wijk een boost te geven. Samen met Stichting Move lopen ze een project over 

Contact & Ontmoeting en Bewegen & Gezondheid. 8 mei zal er een feestelijke afsluiting plaatsvinden van 12.00-

15.00 waar het resultaat onthuld wordt. Locatie staat nog niet vast. Maar zet het alvast in uw agenda. Tot dan! 

Luizenalarm!                                                                                                                                                        

Helaas komt het steeds meer voor dat er luizen in de klas geconstateerd  worden. Dat is niet zo bijzonder, want op 

bijna alle basisscholen in Nederland komt regelmatig hoofdluis voor. Kinderen brengen het ongemerkt op elkaar 

over. Het  is ook echt geen schande.  De enige manier om hoofdluis effectief te bestrijden is grondig, het liefste 1 

keer per dag, de haren te controleren met een ijzeren netenkam. Niet alleen het kind waarbij de luizen  

geconstateerd is, maar ook de andere gezinsleden. Als er bij een kind luizen geconstateerd zijn, dan moeten ook 

alle andere kinderen uit die klas gekamd en gecontroleerd worden. De ouders van de kinderen uit die klas krijgen 

een brief met behandelingsinstructies. Daarom wil ik                                                                                                  

u vragen om de kinderen na behandeling ook goed te                                                                                           

blijven  kammen zodat wij weer luisvrij  het                                                                                                          

schooljaar eindigen.  Ik hoop op uw medewerking. 

Met vriendelijke groet, De Luizencoördinator. 

 

Missie/ visie traject                                                                                                                                                   

Ter informatie het volgende. Doordat wij op onze school de laatste jaren veel veranderd hebben, denk aan 

bijvoorbeeld meer technieklessen, programeerlessen, de workshops, nieuwe lesmethoden, maar ook dat we meer 

zijn gaan werken met onderwijs software ( Chromebooks) etc., leek het ons een goed plan om onze visie een keer 

te herzien. Daar komt nog bij dat wij ook wat betreft ons spilcentrum het nodige veranderd hebben. Vandaar dat 

wij deze nieuwe visie samen met onze spilpartner, Kids Society Erica, vorm gaan geven. Wij, het voltallige team, 

hebben hier al een studiedag over gehad en woensdagmiddag 3 april staat de volgende gepland. Op het moment 

dat de missie / visie gereed is, zullen wij dat zeker aan u melden.  

Schoolvakanties basisschool De Schakel schooljaar 2019 – 2020                                                                   

Doordat wij ook volgend jaar weer ruim boven de verplichte lesuren uit gaan komen, hebben wij weer de 

mogelijkheid om komend jaar twee keer een extra verlofweek in te plannen. Hieronder ziet u wanneer deze weken 

zijn ingepland. We hebben nog gekeken of we de tweede extra verlof week (8 t/m 12 juni) een week naar voren 

konden halen. In dat geval zou de 2
e
 Pinksterdag in deze verlof week vallen en zouden we minder versnippering 

hebben. Echter is dat niet mogelijk vanwege de planning van een aantal af te nemen cito toetsen in alle klassen. 

Gedurende het jaar zijn er natuurlijk weer een aantal studiedagen. Zodra deze bekend zijn, zullen wij deze aan u 

melden. 

Aanvang school 19 augustus 2019 

Herfstvakantie 14 t/m 18 oktober 2019 

Extra vakantie 18 t/m 22 november 2019 

Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie (Carnaval)  24 t/m 28 februari 2020 

2e Paasdag 13 april 2020 

Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2020 

Hemelvaart 21 mei 2020 

2e Pinksterdag 1 juni 2020 

Extra vakantie 8 t/m 12 juni 2020 

Aanvang grote vakantie 13 juli 2020 
 

Op tijd aanvang school 
We merken de laatste tijd dat er nogal wat leerlingen te laat op school komen. Dit stoort de lessen en 
is alles behalve wenselijk. Ik wil dan ook iedereen die het betreft, vragen hier op te letten. U mag de 
school in om 08.25u en de lessen beginnen om 08.30uur. Alvast bedankt voor uw begrip. 
Peter Leenhouwers 
 
 

 


