
 

 

 

 

 

 

 

Typecursus “Jij wil toch ook leren typen?!?”                                                                                                   
Net als vorig schooljaar biedt De Schakel de kinderen uit de groepen 6,7 & 8 een typecursus aan. 
Deze cursus kan vanuit thuis gevolgd worden. Als de kinderen in de klas, na het maken van de 
weektaak bijvoorbeeld, tijd over hebben, kunnen ze ook op school aan hun typecursus werken. 
Overal waar je met jouw computer toegang hebt tot het wifi-netwerk, kun je inloggen en met de 
cursus aan de slag gaan. De cursus is speciaal voor kinderen gemaakt. Al spelenderwijs leren de 
kinderen “blind typen”. Omdat wij onze leerlingen goed willen voorbereiden op het voortgezet 
onderwijs raden wij deze typecursus zeer aan en nemen wij, De Schakel, de kosten hiervan voor onze 
rekening. 
Als u wilt dat uw kind meedoet aan deze typecursus, moet u uw kind even langs sturen bij mij, Peter, 
dan leg ik de kinderen wel uit hoe het werkt.

 

Schooltuin                                                                                                                                                  
Verderop in deze Schakelaar ziet u een item over onze schooltuin. We zoeken ouders die ons hierbij 
willen helpen. Afgelopen jaar hebben we voor het eerst kennis kunnen maken met de schooltuin. Dit 
is heel erg goed bevallen. De leerlingen die het leuk vonden mee te helpen in onze tuin, waren erg 
enthousiast. U snapt dat we de oproep van Gijs, onze vrijwillige tuinman, dan ook van harte steunen! 

Staking 30 & 31 januari                                                                                                                                    
Zoals wij al eerder schreven, is De Schakel donderdag 30 januari wel open, maar hebben alleen de 
kinderen van groep 6 geen school. Alle andere groepen hebben dus wel school op deze donderdag. 
Vrijdag 31 januari gaat De Schakel wel dicht en wordt er gestaakt. De problemen in het onderwijs zijn 
nog steeds niet opgelost (leraren tekort, hoge werkdruk, aantrekkelijkheid van het beroep leerkracht, 
etc). Laten we hopen dat onze minister inziet dat er echt meer geld naar het onderwijs moet en dat 
we niet nog eens moeten gaan staken! 

Daarop aansluitend: 
We hebben ontstane vervangingen op De Schakel tot nu toe nog altijd kunnen invullen. Nog niet één 
keer hebben we een klas naar huis moeten sturen. We zien echter nu een probleem aankomen na de 
Carnavalsvakantie. Door personele wisselingen (van vervangers) en het tekort op andere scholen, 
gaat er mogelijk een probleem ontstaan in de groepen 5 & 7. We doen ons uiterste best om een 
oplossing te zoeken! Hopelijk gaat dit ons lukken. Zodra wij meer weten, zullen we dit melden. 

Speciale data 

31 januari: landelijke onderwijsstaking                      

21 Februari: Carnavalsviering.                             

De kinderen zijn om 12 uur vrij.                                                              

22 februari t/m 1 maart: Carnavalsvakantie   . 
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KINDERGROENTETUIN, hulp gevraagd!                                                                                                        
Bij de school is een groentetuin die door kinderen zelf verzorgd wordt. Met de groenten die daar uit 
komen gaan de leerlingen lekkere hapjes maken. Die kinderen kunnen natuurlijk niet alleen die 
groentetuin onderhouden. Daar zijn een aantal volwassenen voor nodig die de kinderen kunnen 
leren hoe ze een groentetuin moeten onderhouden. En ook om de kinderen te begeleiden tijdens het 
werken in de groentetuin. In de herfst en in de winter gebeurt er weinig in de groentetuin, dan is het 
weer te slecht. Ik zoek een aantal mensen die vanaf ongeveer mei tot oktober mee willen helpen met 
de groentetuin. We gaan in die periode meestal twee maal per week maximaal 2 uur met kinderen in 
de groentetuin werken. Ik zoek bij voorkeur mensen die een beetje verstand hebben van tuinieren 
EN een voorwaarde is dat je het leuk vindt. 
DRINGEND:  
Ik zoek een paar mensen die op korte termijn mee mest kunnen halen. We moeten mest op een 
aanhanger laden en verspreiden in de groentetuin. Ik kan zelf dat zware werk van mest laden niet 
meer doen. Ik regel wel een auto, aanhanger, kruiwagen en schoppen. Dat mest halen kan op 
zaterdag. Aanmelden als vrijwilliger voor de groentetuin en voor mest halen kan bij John.  
Vriendelijke groet,  Gijs Houwen 
 
Bericht van wijeindhoven: 

 

Koffie Inloop                                                                                                                          
Elke donderdagochtend van 10:00 – 12:00   uur                                                           
Wil jij graag buurtgenoten ontmoeten? Elke week samen komen voor een gezellig 
praatje?  Kom dan eens langs. Locatie: Basisschool de Schakel                                                    
Adres: Johannes Buijslaan 41, Eindhoven                                                                                    
Meer info: buurtinbloeilievendaal@gmail.com 

 

 

 

 

Voorleesontbijt 

Op dinsdag 21 januari mochten alle kinderen in de groepen 1 tot en met 4 in pyjama naar 

school komen. Dit is natuurlijk wel erg bijzonder! Eerst werd er een boek voorgelezen en 

vervolgens hebben we in de klas ontbeten. De kinderen hebben genoten en gesmuld van het 

heerlijke ontbijt!!  

Supergezellig natuurlijk, zo'n voorleesontbijt! Maar we doen dit ook omdat voorlezen erg 

leuk en belangrijk is voor het vergroten van de woordenschat van de kinderen en omdat 

kinderen leren om goed te luisteren naar een verhaal. U leest thuis toch ook regelmatig 

voor?! ☺ 
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