
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Schakelaar 

Nummer 02  -  vrijdag 13 september 2019  –  website: www.deschakeleindhoven.nl 

 

Speciale data:   

3 oktober;   Studiedag; alle kinderen vrij                             

10 oktober;    Scholenmarkt (groep 7 en 8)                                    

11 oktober;    Datum volgende Schakelaar                        

12 t/m 20 oktober;   Herfstvakantie 

 

Na schooltijd spelen op het plein,                                                                                                                         

Na schooltijd spelen redelijk wat kinderen op ons schoolplein. In principe mag dat niet. Als dit toch gebeurt, is 

dit ook geheel op eigen risico. Wij snappen echter ook wel dat het plein erg uitnodigend is voor kinderen. Als 

iedereen normaal op ons plein speelt en zuinig is met alle toestellen, staan we het oogluikend toe. Het geldt dan 

wel alleen voor kinderen die op dit moment bij ons op school zitten. We laten het dus toe, maar jongens en 

meisjes, je mag pas na 18.30 uur op de speelplaats komen. Voor die tijd mag dat niet, omdat Kids Society Erica, 

de buitenschoolse opvang, er dan is. Dit betekent dat ook op de woensdagen je niet voor 18.30 uur op het plein 

mag komen. 

Met vriendelijke groet,   Peter Leenhouwers 

Scholenmarkt                                                                                                                                                         

Op donderdag 10 oktober is er bij ons op school weer de scholenmarkt voor het Voortgezet Onderwijs. Dit is 

bedoeld voor de ouders en kinderen van de groepen 7 en 8. Zij kunnen op die avond kennismaken met ongeveer 

15 scholen bij ons in de omtrek. Deze scholen nemen materialen mee en er kunnen gesprekken plaatsvinden. Zo 

kunt u samen met uw kind al een beetje kijken welke school er geschikt is voor uw kind. De avond heeft een 

inloop karakter; van 18.30 tot ca. 20.00 uur kunt u vrij binnen lopen. De koffie staat klaar! Het belooft weer een 

leuke avond te worden, Komt allen!                                                                                                                           

Met vriendelijke groeten, Christa de Groot 

                                                                                               

Mailadres ouders 
Op het 2e adres formulier heeft iedere ouder zijn/ haar mailadres ingevuld. Om er nu zeker van te 
zijn dat wij het juiste mailadres in onze administratie verwerkt hebben, gaan wij dit controleren. U 
krijgt komende week een mail van de leerkracht van uw kind. Aan u de vraag om deze te 
beantwoorden, zodat wij zeker weten dat we het juiste adres hebben. Dit is namelijk belangrijk voor 
het doorsturen van de rapportgegevens verderop in dit schooljaar. Alvast bedankt voor uw 
medewerking. 
 


