
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

speciale data              

                                                                                                                                                             

23 april: Koningsspelen                                                                 

26 april t/m 16 mei: Meivakantie                                         

24 mei: 2e Pinksterdag, alle kinderen vrij                              

28 mei: De nieuwe Schakelaar komt uit 

Nummer 07  -  maandag 1 9 april  –  website: www.deschakeleindhoven.nl 

 

Vakantierooster schooljaar 2021-2022 
Hieronder ziet u de vakantieplanning voor het komende schooljaar.  

Herfstvakantie ma 25-okt-21 t/m vr 29-okt-21 

Kindvrije week * Ma       1-nov-21      t/m vr 5-nov-21 

Kerstvakantie ma  27-dec-21 t/m vr 7-jan-22 

Voorjaarsvakantie ma  28-feb-22 t/m vr 4-mrt-22 

2e Paasdag ma  18-apr-22       

Meivakantie PO ma  25-apr-22 t/m vr 6-mei-22 

Hemelvaart do  26-mei-22 t/m vr 27-mei-22 

2e Pinksterdag ma  6-jun-22       

Kindvrije week * di      7-jun-22 t/m vr 10-jun-22 

Zomervakantie ma    25-jul-22 t/m vr  2-sep-22 

Studiedag 1 Vr       24-sept-21    

Studiedag 2 Di       5-okt-21    

Studiedag 3 Ma       6-dec-21    

*Kindvrije week is een week waarin de kinderen geen school hebben, maar de leerkrachten wel werken. 

Techniek   (herhaling)                                                                                                                                                                  

Voor de technieklessen ben ik op zoek naar oude (kapotte) apparaten. Gooi ze niet weg maar geef het mee naar 

school, zodat wij in de technieklessen eens een kijkje kunnen nemen, hoe die apparaten er van binnen uitzien. 

De apparaten verzamel ik in een grote kartonnendoos.  Op de Buijslaan staat die doos bij de gevonden 

voorwerpen en op de Tellegenstraat in een doos onder aan de trap.  Alvast bedankt!                                                                  

Vriendelijke groeten, meester Frank   

Koningsspelen  
Op vrijdag 23 april zijn de Koningsspelen op de Schakel. Ja ook dit jaar gaat het door, maar dan wel in 
aangepaste (veilige) vorm. De groepen 1 t/m 5 hebben de hele dag leuke, sportieve activiteiten op het 
schoolplein en in de klas die te maken hebben met de Koningsspelen en Koningsdag.   

De groepen 6 t/m 8 hebben van 9:00 uur tot 10:30 uur een leuke, sportieve activiteit buiten de 

school. Hier lopen zij samen met de leerkracht vanuit school naar toe. Deze dag starten de groepen 

6, 7 en 8 allemaal om 8:30 uur, zodat we op tijd kunnen starten op de locatie.  

Zorgt u voor gezond eten en drinken, dan zorgen wij voor iets lekkers! Denk ook aan zonnebrand, 

mocht dat eventueel nodig zijn. Het is de bedoeling dat alle kinderen deze dag in sportieve kleding 

naar school komen. Natuurlijk mag er volop oranje en rood-wit-blauwe kleding aangetrokken worden. 

En ook mag er flink worden uitgepakt met accessoires in dezelfde kleuren. Leef je uit! We maken er 

met zijn allen een mooi feestje van ter ere van onze koning!  

 

De Schakelaar 
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