De Schakelaar
Nummer 13 - vrijdag 24 mei 2019 – website: www.deschakeleindhoven.nl

Speciale Data
30 mei: Hemelvaartsdag; alle kinderen vrij
31 mei: Studiedag; alle kinderen vrij
3 t/m 7 juni: Extra vakantie
10 juni: 2e Pinksterdag; alle kinderen vrij
19 juni: Volgende Schakelaar

Techniekhulp gezocht!
Volgend schooljaar willen we als SPIL met techniek aan de slag. We hebben een prachtig lokaal ingericht en
het is nu tijd om het in gebruik te gaan nemen. Myrna vanuit de BSO en Guy vanuit De Schakel gaan de kar
trekken. Zij zijn hierin afhankelijk van extra handen, ouders, opa’s, tantes.. alle hulp is welkom! Op dinsdag
gaan Myrna & Guy de technieklessen verzorgen, dit zal voor de groepen 3 t/m 8 zijn. We zoeken mensen
die structureel op dinsdagen willen komen helpen. Als je affiniteit hebt met techniek dan is dit het moment
om anderen te inspireren! Heb je interesse mail dan naar: g.vanderklein@skpo.nl. Je kan ook Myrna of Guy
aanspreken. Dit kan ook als je vragen hebt of het overweegt.

Nieuws uit groep 8
Musical Groep 8, door Koray Ted
Wij in groep 8 zijn bezig met de musical. De musical heet Betoeterd. Het verhaal gaat over de Bekersteeg.
Misschien niet het mooiste stukje van de stad. Er is een pizzeria die de hele dag opera muziek maken. Waar de
bovenbuurvrouw heel veel last van heeft. De hangjongeren maken de hele dag lawaai met hun rapmuziek. De
oudjes zitten de hele dag op hun bankje de boel in de gaten te houden. Sjef is een zwerver en woont in een bak.
Ronald Ramp wil de buurt slopen maar de bewoners willen dat de buurt blijft. Zal de Bekersteeg blijven?
Schoolkamp groep 8 2019
wij gaan dit jaar op schoolkamp met groep acht het thema is sport en spel. We gaan naar een blokhut in Waalre.
We hebben er heel veel zin in en we gaan heel veel doen zoals zwemmen, kanoën, en natuurlijk veel meer vooral
sport en spellen. we hebben er zin in nu nog wachten
Suus en Elize groep 8.
Eind groep 8
Dit is het laatste jaar van groep 8. En volgend jaar gaan we allemaal naar de middelbare. En dat is eigenlijk best
jammer, want dan zie je je vriendinnen bijna niet meer. We hebben bijna geen lessen we doen veel tijd steken aan
de musical en kamp. En juf Christa laat ons vaak leuke dingen doen. En niet te vergeten hadden we ook de
eindcito dat hoord natuurlijk bij groep 8. En omdat we het zo goed hebben gedaan. Hebben we in de klas lekker
frietjes gegeten. Dat hebben jullie vast wel geroken
Groetjes Lucca Noor en Tessa

Eind Citotoets
Zoals u wellicht al via de media heeft gehoord is er met een aantal eind toetsen in het basisonderwijs
wat commotie ontstaan. Er zou op basis van de uitslag van een aantal type eindtoetsen een verkeerd
advies voor het voortgezet onderwijs zijn afgegeven. Gelukkig betrof dit niet de Cito eindtoets. Dit is
de toets die wij op De Schakel gebruiken. Dit betekent dat er gelukkig bij ons op school geen sprake is
van verkeerde advisering.
Aanvang school
De afgelopen weken is gebleken dat er steeds meer leerlingen te laat ( na 08.30uur) op school komen.
We willen echt met de lessen beginnen om 08.30 uur. Bij deze dan ook nogmaals het dringend verzoek
om op tijd op school te zijn. Mocht u altijd wel op tijd aanwezig zijn, dan is dit bericht natuurlijk niet
voor u bestemd.
Sportweek
Op 17 t/m 21 juni vindt de Sportweek plaats. In deze week gaan we veel sporten en andere leuke
dingen rondom sport doen. Dit gebeurt niet alleen in de gymlessen, maar ook in de pauzes worden er
activiteiten aangeboden. Meer informatie volgt nog maar het gaat in ieder geval een hele leuke week
worden!

