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De Schakelaar 

Technieklessen 

De technieklessen zullen dit jaar 

gegeven worden door meester 

Frank. Voor deze lessen ben ik op 

zoek naar allerlei materialen. Lege 

wc rolletjes, eierdozen, schone 

stukken pvc-pijp. Het is allemaal 

welkom op school.  Onderaan  de 

trap naar het technieklokaal  staat 

vanaf aanstaande maandag een 

doos waarin dit verzameld kan 

worden.   Alvast bedankt, 

Vriendelijke groeten,  

Meester Frank  

We zijn weer begonnen 

De eerste weken zitten er alweer op. De eerste werkjes zijn 

gemaakt en de eerste kleurplaten ingekleurd.  We gaan er een 

mooi jaar van maken. De Schakel wenst iedereen een heel leuk 

jaar toe, waarin veel geleerd gaat worden, maar ook veel plezier 

wordt gemaakt.  Team De Schakel 

Opening thema kleutergroepen                                                                   

In de kleuterklassen hebben we in de eerste week een goede start 

gemaakt. Zo hebben we bijvoorbeeld spelletjes gedaan om de 

namen te leren kennen. Fijn om te zien dat de kinderen hiervan 

genoten hebben!                                                                               

Op dinsdag 1 september hebben de kleuters het zomerthema 'Een 

perfecte picknick' geopend met een picknick in het park. In de 

ochtend zijn we naar de Lidl geweest om boodschappen te 

kopen. We namen ons zelfgemaakte boodschappenlijstje mee. 

In het park hebben we onze lunch opgegeten en hebben we nog 

even lekker kunnen spelen. 

Het was een geslaagde dag! 

 

 

 

 



 

 

Spannende tijden 

Gelukkig zijn we, zoals u hierboven ook al heeft gelezen goed gestart. Nagenoeg iedereen was 

aanwezig, gezond en wel. Niet alleen het team, maar ook de kinderen hadden weer zin om te beginnen. 

Helaas zijn we nog steeds genoodzaakt ons aan strenge regels te houden. Zolang we dit blijven doen, 

is het voor iedereen het veiligste.  

Afgelopen week was er een leerkracht die “klachten” had. Net als bij onze leerlingen moest deze 

collega thuis blijven. De collega heeft een Coronatest gehad en gelukkig was deze negatief ( geen 

Corona). De betreffende collega had op het moment dat er klachten kwamen geen contact meer gehad 

met kinderen. We hebben gelukkig voor vervanging kunnen zorgen. Wel houd ik mijn hart vast, voor 

de periode die komen gaat. Er is al een leraren tekort en doordat wij, het team, met klachten thuis 

moeten blijven, weet ik niet of wij alle vervangingen in kunnen vullen. Dit heeft er dan ook toe geleid 

dat wij een noodplan hebben opgesteld, voor het geval dat er geen vervanging te krijgen is. Dit 

noodplan leggen we de komende MR vergadering aan onze MR voor. Hierna komt deze uw kant uit. 

Ik hoop het natuurlijk niet, maar in het Noorden van het land (de scholen zijn daar een week eerder 

begonnen), zijn al klassen naar huis gestuurd. Hoe wij dit willen voorkomen en wat we gaan doen als 

het toch niet anders kan, leest u binnenkort dus in ons noodplan. 

Peter Leenhouwers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basisschool Schaats Festijn 

De organisatie van het Basisschool Schaats Festijn heeft besloten het festijn dit jaar niet door te laten 

gaan. De reden is dat men het op dit moment, Corona-technisch, gezien niet verantwoord vindt. 

Hopelijk kunnen we volgend jaar weer genieten van dit sportieve evenement. 

 
 
 
 

 

 

Glow 

Beste jongens en meisjes. Het lichtfestijn van Eindhoven viert alweer haar 15e verjaardag. Dit jaar zal 

het er anders uitzien dan andere jaren. De organisatie heeft onze school benaderd en gevraagd of wij 

interesse hadden om mee te doen. Natuurlijk hebben we dat! Veel wil de organisatie nog niet 

verklappen, maar wat wel duidelijk is, is dat alle jongens en meisjes van De Schakel mee kunnen doen 

( vanuit school en thuis), maar ook ons schoolgebouw krijgt een rol binnen dit lichtfeest. We zijn 

benieuwd! 

 


