
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

speciale data                                                                                                  

16 t/m 22 november:  extra vakantie                                    

4 december:                   Sinterklaas op school                                        

4 december:                   de nieuwe Schakelaar komt uit         

7 december:                   studiedag 2; alle kinderen vrij 
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Glow op de Schakel 

Het was nog even de vraag of alles door mocht gaan, maar inmiddels is er groen licht. Basisschool de Schakel doet mee aan 

Glow 2020. Het lichtfestival van Eindhoven. Door de Coronacrisis kan dit lichtfestival niet gehouden worden op de 

gebruikelijke manier in het centrum. De organisatie heeft er voor gekozen om Glow naar de mensen thuis en de 

basisscholen te brengen. In het diepste geheim hebben de kinderen (van de kleuters tot en met groep 8) de afgelopen weken 

lampenkapjes gemaakt voor een heus lichtkunstwerk op onze eigen school. Het lichtkunstwerk staat vanaf vanmiddag (13 

november) aan en is goed te zien als het donker is. Als de lampjes doen wat ze beloofd hebben, moet het tot zondagavond 

te zien zijn. Mocht je een kijkje willen nemen vragen we wel om de 1,5 meter in acht te nemen.                                         

De lampjes blijven ook ’s nachts aan dus er is tijd en ruimte zat om het een en ander goed te kunnen bekijken. O ja…kijk 

ook even op het dak van de school…. 

 
Technieklessen  (herhaling)                                                                                                                                                                                                  

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 

                                                                  

Op de fiets naar school                                                                                                      
Beste jongens en meisjes, een aantal van jullie komt op de fiets naar school. Ik wil extra aandacht vragen voor de veiligheid 

tijdens dit fietsen. We hebben al een paar keer meegemaakt dat kinderen komende vanuit de Halvemaanstraat, zonder goed 

uit te kijken, plotsklaps oversteken om via de Vigliuslaan naar de fietsenstalling van school te fietsen. Jongens en meisjes, 

als je op de fiets een weg in moet slaan, kijk dan goed om je heen (achterom) of er geen ander verkeer aan komt. Misschien 

kunnen papa’s en mama’s het hier ook eens met jullie over hebben. Ik weet dan zeker dat de fietstocht naar school veilig 

blijft. Groetjes meneer Peter 

 

Sinterklaas 

Zoals jullie wel weten, is het nog steeds niet duidelijk in welke stad  Sinterklaas, met de stoomboot, in Nederland aankomt. 

Sterker nog…..komt hij wel aan in Nederland? De kolen voor de stoomboot zijn namelijk op! Hoe moet dat nu verder 

gaan??? Ik kijk nu al weer uit naar het volgende Sinterklaasjournaal. Hopelijk komt alles goed! Sinterklaas heeft vorig 

schooljaar beloofd, dit jaar ook naar onze school te komen. Dus gaan we er wel van uit dat hij naar De Schakel komt!  

 

 

 

De Schakelaar 


