
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

speciale data                                                                     

30 september: Opening Kinderboekenweek                              

5 oktober:  Studiedag, alle kinderen vrij                      

16 oktober:   Nieuwe Schakelaar komt uit   

Nummer 02   -  vrijdag 25 september 2020  –  website: www.deschakeleindhoven.nl 

 

De Schakelaar 

 
 Gevonden voorwerpen 

Het aantal gevonden voorwerpen 

in de rode krat aan de Johannes 

Buijslaan neemt weer toe.  

Hieronder ziet u de foto van de 

kledingstukken die in de krat 

liggen. Uw kind kan het 

betreffende kledingstuk tot 

woensdag 30 september 

ophalen, daarna gaan wij de krat 

weer legen. 

 

  

Kinderboekenweek 

Op woensdag 30 september wordt de Kinderboekenweek 

geopend.  

Het thema is dit jaar geschiedenis met als titel 'En toen?" 

Op de Schakel kijken we in de klas een openingsfilm waarin 

twee juffen de geschiedenis in duiken. De juffen komen er 

achter dat het er vroeger toch wel iets ander aan toe ging dan 

nu.... 

Elke groep krijgt natuurlijk ook een nieuw boek cadeau en 

kunnen de kinderen dansen en zingen op het lied van 

Kinderen voor Kinderen: En toen en toen? 
 

 
Groetjes,                                                                                            

De Kinderboekenweekcommissie 

 



De Medezeggenschapsraad 

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit leraren (juffrouw Myrthe, Bernadette en Laury) en 

ouders: Jenny, Etienne en Bas. Samen denken wij mee met het bestuur over het onderwijs en de 

ontwikkeling van de Schakel, om te bouwen aan een fijne plek voor je kind(-eren). Heb jij als ouder 

ideeën of opmerkingen, spreek ons gerust aan! De MR vergaderingen zijn vrij toegankelijk, dus je 

kunt ook een keer aansluiten om te weten wat er speelt en jouw inbreng te laten horen. 

(v.l.n.r.: Etienne, Bas, Jenny) 

 

 

Een kijkje in de groepen 

Doordat onze algemene ouderavond niet door kan gaan, hebben we besloten u toch een kijkje te laten 

nemen in onze groepen. Elke groep heeft een kort filmpje gemaakt, zodat u toch een impressie krijgt. 

Tevens hebben wij voor u een PowerPoint presentatie gemaakt, waarin wij in hoofdlijnen vertellen 

waar wij ons dit schooljaar zoal op gaan richten. 

U krijgt hiervoor via de mail een link doorgestuurd. Dit is een link van We Transfer. Als u deze opent, 

komt u bij de filmpjes en de PowerPoint terecht. Veel kijk plezier! 

 

 

 

 

Kennismakingsmomenten 

Komende week heeft een aantal ouders zich ingeschreven voor een kennismakingsmoment. U heeft 

hiervoor een briefje met de juiste tijd gekregen. We hanteren verschillende in- en uitgangen. Hieronder 

ziet u waar u naar binnen kan en ook weer waar u naar buiten kan. We vragen u nogmaals om het 

aangegeven tijdstip te respecteren en te denken aan de 1,5 meter regel. Uiteraard geldt dat als u 

klachten heeft, u niet kan komen. 

 

In- uitgangen: 

Groep          Ingang             Uitgang 

Groep 1/2 

 

Hoofdingang speelplaats. Nooduitgang (straatkant) 

school. 

Groep 3 & 4 Zij ingang (meteen de trap op 

naar boven).  

Trap in de grote hal naar 

beneden, vervolgens de 

nooduitgang (straatkant) school. 

Groep 5 t/m 8 Eerste blauwe deur komende 

vanuit de straatkant (poort bij 

fietsenstalling) links. Trap in de 

hal omhoog nemen. 

Aan het einde van de gang via 

de nooduitgang het pand 

verlaten. 

 

In alle gevallen geldt: let op de aangebrachte markeringen op de vloer. 


