
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Schakelaar 

Nummer 04  -  maandag 2 december 2019  –  website: www.deschakeleindhoven.nl 

 

Speciale data:   

5   december: Sinterklaasviering                                                            

6   december:      Studiedag; alle kinderen zijn vrij                                        

19 december:      Kerstviering, kerstdiner en kerstavond                                    

20 december:       Kinderen om 12:00 uur uit  

 20 december:       Volgende Schakelaar komt uit 

 21 dec t/m 5 jan: Kerstvakantie    

 6   januari: Eerste lesdag in 2020 

 

Even voorstellen:                    

Ik ben Henny Smulders. Ik heb 15 jaar ervaring als leerkracht in alle klassen van de basisschool. Nu 

volg ik een opleiding om net als Ingrid en Laury intern begeleider van een school te worden. Daarom 

werk ik op dinsdag en donderdag samen met Ingrid op haar kantoor. Zij leert mij het vak in de 

praktijk. De Schakel is een gezellige school waar iedereen welkom is. Ik voel me er al helemaal thuis. 

Tot ziens op de Schakel!                                Henny Smulders 

Trakteren op school                                                                                                                                             

Elk kind vindt het een feest jarig te zijn en te trakteren! Wij hebben de afspraak op school dat 

de jarige één traktatie heeft voor de andere kinderen uit de klas. We willen alle ouders vragen 

hierop te letten en het ook echt maar bij deze ene traktatie te laten! U kunt bijvoorbeeld 

denken aan 1cupcake, of 1 stuk fruit. (Het liefst iets gezonds.) Traktaties voor de leerkrachten 

zijn niet nodig. De kinderen komen wel bij de leerkrachten langs met hun “verjaardagskaart”. 

We zorgen er met de klas voor dat het een gezellig feestje wordt!                                              

Team De Schakel 

 

Inloop week 
In de week van 16 t/m 20 december hebben alle ouder(s)/ verzorger(s)/ opa(s) & oma(s) 
weer de mogelijkheid om een kijkje te komen nemen in de groepen. Van 08.30 tot 08.45 uur 
bent u allen van harte welkom om de groep waarin uw kind zit, te komen bezoeken. Wij 
weten dat de kinderen het zeer waarderen als u komt kijken. U komt toch ook?!? 
  
 

 

 



Technieklessen in het technieklokaal 

Zoals jullie weten zijn we dit jaar gestart met technieklessen in het technieklokaal.  In de 

eerste weken hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 allemaal hun naam gemaakt en deze 

namen hangen nu in het schoolgebouw. De afgelopen weken zijn we bezig geweest met het 

maken van gebouwen van karton, piepschuim en 3D pennen. Deze willen we graag aan u 

tentoonstellen in de kerstweek. Dus noteer in uw agenda, op woensdag 18 december (van 

12.30 tot 13.00) en donderdag 19 december (van 14.30 tot 15.00) bent u na schooltijd welkom 

om naar de steden en gebouwen te komen kijken!  

Ook kunt u dan zien hoe we het technieklokaal hebben omgebouwd. Hier hebben 2 vaders ons 

geweldig mee geholpen (Danny, de vader van Noëmi & Joëll en TJ, de vader van Owen & 

Shevaun). Tijdens de technieklessen op dinsdag hebben we structureel de hulp van Henk, de 

opa van Nina en Niek. Via deze weg willen we hen nogmaals enorm bedanken voor hun 

inzet!! We hopen u allen te zien tijdens de tentoonstelling in de kerstweek! 

Met vriendelijke groet, 

Meneer Peter, Juffrouw Myrna en meester Guy 
 
Nieuwe touchscreen borden 
De groepen 3 t/m 8 hebben we nieuwe touchscreen gekregen.  

Geweldige borden, met tal van mogelijkheden. In vergelijk  

met de oude borden, zijn deze vele malen helderder en dus  

ook prettiger om naar te kijken. Niet alleen de leerkrachten,  

maar ook de leerlingen zijn er erg blij mee. 

Verder zijn we op De Schakel overgestapt naar opslag  

in “The Cloud”. Dit heeft uiteindelijk ( het is nog even wennen), 

het voordeel dat e.e.a. op ICT gebied sneller en beter werkt. 

Kortom….De Schakel is weer helemaal up to date en klaar voor 

de toekomst! 
 

Verkeerssituatie 

Rondom onze school ontstaan, bij het brengen en halen van de kinderen, soms gevaarlijke 

situaties. Soms worden auto’s niet goed geparkeerd, waardoor ander verkeer er niet meer door 

kan of kinderen zelfs gevaar lopen. Wij snappen dat het makkelijk is om even op de weg te 

stoppen, zodat uw kind uit kan stappen, maar wenselijk is dit absoluut niet. Bij deze dan ook 

de vraag om, als u met de auto komt, de auto goed weg te zetten in bijvoorbeeld een 

parkeervak of langs de stoeprand waar dit mag. Natuurlijk kunt u ook altijd te voet of met de 

fiets komen, als dit mogelijk is. 

We hopen op uw begrip! 
 

Sinterklaas & Zwarte Piet 

Wat waren we geschrokken vanochtend. In elke groep was het een vreselijke rommel! Eerst 

dacht ik dat de kinderen die rommel gemaakt hadden en niet goed hadden opgeruimd. Het 

bleek toch een beetje anders te zijn. Vannacht was “Rommelpiet” naar De Schakel gekomen! 

Hij had al die rommel in de klassen gemaakt! We weten het zeker, want de kinderen hebben 

bewijs gevonden! Nou, als Sinterklaas naar onze school komt, hebben we hem wel wat te 

vertellen!!!! 

Groetjes meneer Peter 

 

 

 

 

 


