
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacature kinderopvang 
Onze spilpartner Kids Society Erica is dringend op zoek naar medewerkers. Hieronder ziet u een 

vacature. Mocht u iemand kennen die mogelijk interesse heeft in deze vacature……laat het hem/ 

haar weten.  

 

 

 

 

 

speciale data                                                                      
19-23 oktober  herfstvakantie            

28-29 oktober:    voortgangsgesprekken                            

13 november:    nieuwe Schakelaar komt uit                               

16 t/m 22 november:  extra vakantie 
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De Schakelaar 

Noodplan 
Mocht het nodig zijn de school te sluiten of een klas naar huis te sturen vanwege Corona, dan treedt het 
noodplan in werking. Dit noodplan vindt u als losse bijlage bij deze Schakelaar. Het plan is mede door de 
medezeggenschapsraad bekeken. We hopen hiermee een goed alternatief te bieden voor het geval dat de 
leerlingen niet naar school kunnen. Natuurlijk hopen we dat we het noodplan helemaal niet hoeven te 
gebruiken. 
  
Corona richtlijnen 
Het is erg lastig om rekening te moeten (blijven) houden met alle richtlijnen. Wij zijn daarom blij dat het tot 
nu toe toch allemaal goed lukt. Ik wil dan ook, mede namens het team alle ouder(s)/ verzorger(s) bedanken 
voor de alertheid en de manier waarom iedereen met de regels omgaat. We moeten het samen volhouden, 
alleen dan komen we hopelijk snel weer terug in ons “normale doen”. Dank! 
  
Speelplaats  
De halfjaarlijkse controle van alle speeltoestellen heeft weer plaatsgevonden. De reparaties die nodig waren 
zijn alweer uitgevoerd. In de herfstvakantie wordt het val- en speelzand vernieuwd. De kinderen kunnen dus 
weer veilig blijven spelen op het plein.  
 



 

 

Schoolreis: 

Door alle Corona maatregelen kon onze schoolreis eind vorig jaar jammer genoeg niet doorgaan. 

Helaas zaten de parken ook aan het begin van dit schooljaar nog met een beperking van het aantal bezoekers en 

konden wij geen geschikte schoolreis realiseren. 

Inmiddels laten de weersomstandigheden geen schoolreis, buiten, meer toe en binnen zijn te veel beperkingen. 

De betalingen die gedaan zijn vorig schooljaar nemen we mee naar de schoolreis eind dit jaar. De voorbereidingen 

zijn al langzaam gestart om daar een extra bijzondere schoolreis van te maken. 

Mocht u nog vragen hebben, kunt u terecht bij juf Marjolein en juf Laury                                                                      

Vriendelijke groeten, De schoolreiscommissie 

 

Techniek                                                                                                                                                                                                    
Voor de technieklessen in de bovenbouw ben ik op zoek naar kapot speelgoed, wat anders weggegooid zou 
worden.  Het mag kapot zijn, het mag oud zijn. Het zou wel fijn zijn als het schoon is. Ergens in november of 
december wil ik namelijk met een aantal groepen een aantal lessen speelgoedreparatie, speelgoedcreatie of 
speelgoed reïncarnatie-lessen geven. Kijken of we het kunnen herstellen of dat we er totaal nieuw speelgoed van 
kunnen maken. Dus auto’s zonder wielen, wielen zonder auto’s, barbiepoppen zonder hoofd, vliegtuigen met nog 
maar 1 vleugel, oude radio’s, oude kastelen, knuffels of balletjes. Het is allemaal welkom. Eenmaal meegegeven 
komt het in een doos voor algemeen gebruik, dus mocht iemand er geen afscheid van kunnen nemen, dan is het 
handiger om het thuis te laten. Je mag het speelgoed afgeven aan meester Frank. Je kunt het ook aan je eigen juf 
of meneer John geven. Dan komt het ook wel in het technieklokaal.  
Alvast bedankt, meester Frank 
 
Ventilatie - Warme kleding 
Na de vakantie zal het weer zo langzamerhand wat kouder gaan worden. Toch zal er in de klassen en 

technieklokaal goed geventileerd worden. Dit op advies van de RIVM. Natuurlijk letten we er wel op dat het niet te 

koud wordt in de klas.  Ondanks dat de verwarming zijn best gaat doen, zal het misschien toch wat koeler in de klas 

zijn, dan voorheen. Het is wellicht verstandig om hier, wat kledingkeuze betreft, rekening mee te houden (warme 

kleding en/of laagjes).   

 

 

Halloween 30 oktober                                                                                                                                    
De afgelopen schooljaren hebben we ieder jaar in oktober een Halloween-schoolfeest gehad. In verband met Corona 

kunnen we dit jaar geen schoolfeest geven. Wij willen daarom op vrijdag 30 oktober overdag op school extra 

aandacht geven aan Halloween. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 mogen daarom verkleed op school komen. Wij 

zorgen voor een leerzame, gezellige Halloween dag in alle klassen! 

Opening thema ziek zijn/herfst groepen 1 en 2 
Vorige week hebben we het thema 'Ziek zijn' geopend. De poppendokter heeft een heleboel knuffels en poppen 

weer beter gemaakt! Verder zijn we in de klasse ook weer volop bezig met de herfst, verkouden zijn en ziek zijn. Er 

zijn knutselwerkjes gemaakt, ziekenhuizen gebouwd en de meeste kinderen hebben al een keer dokter gespeeld. 

Er zijn ook al moeilijke woorden geleerd zoals een stethoscoop, medicijnen en apotheek.  We hebben al een 

heleboel lege pillendoosjes en andere materialen gekregen van ouders. Bedankt hiervoor! 
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