
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Schakelaar 

Nummer 03  -  vrijdag 11 oktober 2019  –  website: www.deschakeleindhoven.nl 

 

Speciale data:   

12 t/m 20 oktober;   Herfstvakantie                                                      

23 en 24 oktober;              Voortgangsgesprekken                  

5 november:   Nationaal Schoolontbijt                   

13 november:                 De volgende Schakelaar komt uit 

18 t/m 24 november;       Extra vakantie 

 
 

Scholenmarkt 

Afgelopen donderdagavond was op De Schakel  

weer de jaarlijkse scholenmarkt. Tijdens deze avond  

zijn er tal van scholen van het voortgezet onderwijs  

aanwezig die zichzelf presenteren. Elke school 

heeft een eigen kraampje met daarop folders en attributen 

van hun school. Alle ouders en kinderen van de  

groepen 7 & 8 konden komen kijken en kregen veel 

informatie. De avond werd druk bezocht. Het was weer  

een succes! 

Nationaal School ontbijt                                                                                                                                        

Op dinsdag 5 november hebben we met de gehele school het nationaal schoolontbijt. Het ontbijt is de 

belangrijkste maaltijd van de dag. De Schakel staat graag stil  bij een gezonde ochtendmaaltijd. De kinderen 

ontbijten deze dag op school.  

Aankomst goedheiligman in Lievendaal                                                                                                                                      

Dit jaar komt sinterklaas op een andere dag aan in Lievendaal. Zaterdag 16 november rond 13 uur mogen wij de 

sint verwelkomen zoals elk jaar in de jachthaven. Daarna maken we nog een klein feestje in het buurthuis.Hou 

de brievenbus in de gaten of kijk op http://lievendaal.info/ voor het aanmelden. We hopen jullie allemaal te zien 

deze zaterdag. Groet sinterklaas commissie, Stichting Wijkoverleg Lievendaal 

De inzamelactie loopt nog steeds. We hebben al 3 volle dozen. Als jullie nog doppen 

hebben…..neem ze mee naar school!!! 

Het grote dierendorpje                                                                                                                                           

Dinsdag 8 oktober zijn de peuters en kleuters 

gestart met hun nieuwe thema: “Het grote 

dierendorpje”. Tijdens de opening konden de 

peuters en kleuters kiezen uit allerlei 

activiteiten in verschillende klassen. Zo konden 

ze maskers versieren, kleurplaten kleuren, 

egeltjes kleien, gezelschapsspel spelen, zich 

laten schminken of met de knuffel naar de 

dierenarts. Weer een geslaagde opening, vooral 

door de hulp van ouders. Ouders bedankt!!!!!! 

 
Studiedag woensdagmiddag 9 oktober 

Afgelopen woensdag hadden we weer een 

studiedag. Deze stond in het teken van onze 

nieuwe taalmethode en de daarbij behorende 

spellingslessen. Onze externe taaldeskundige en 

het MT van onze school zijn in alle groepen 

gaan kijken naar de spellingslessen. Niet alleen 

de leerkrachten waren tijdens de les hard aan 

het werk, maar vooral ook alle kinderen. 

Jongens en meisjes, wat hebben jullie goed 

meegedaan! Top! ’s Middags hebben we met 

het hele team een verdiepingsslag gemaakt en 

hebben we met name aandacht besteed aan het 

spellingsonderwijs op onze school. Het was een 

zeer leerzame dag.  

 

http://lievendaal.info/

