
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

speciale data              

                                                                                                                                                                                      

16 juni: De nieuwe Schakelaar komt uit                                

18 juni: Studiedag; alle kinderen zijn vrij                               

21 t/m 27 juni: Kind vrije week (Extra vakantie) 

 

Nummer 08  -  vrijdag 4 juni  –  website: www.deschakeleindhoven.nl 

 

Corona update 

Tot nu toe kunnen we wel zeggen dat we de dans ontspringen. Als ik mijn collega’s van andere scholen van ons 

bestuur hoor, kan ik echt concluderen dat we (tot nu toe) heel weinig klassen naar huis hebben moeten sturen. 

Slechts een kleine groep kinderen heeft een paar dagen in quarantaine gezeten. Daarnaast hebben we een paar 

leerkrachten even moeten missen, dus……al met al…. Hopen dat het zo blijft. Stapje voor stapje gaan we de 

goede kant uit, maar we blijven voorzichtig. Nu er steeds meer versoepelingen komen, is dit toch nog heel 

belangrijk. Hoe graag we ook zouden willen, het schoolreisje en ook het schoolkamp zullen er dit jaar toch 

anders uit gaan zien dan andere jaren. Niet getreurd, we zijn volop bezig met het bedenken van een goed, leuk 

alternatief programma, wat tevens ook de veiligheid waarborgt. Later volgt hier meer informatie over. 

  

Corona update (financieel) 

Het zal niemand zijn ontgaan dat het onderwijs extra middelen gaat ontvangen om de gevolgen van de Corona 

crisis op een schooleigen wijze op te vangen; het zogenaamde Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Op dit 

moment zijn we bezig plannen te maken voor de komende jaren. We kijken eerst naar wat positieve en minder 

positieve zaken zijn van de afgelopen periode. Niet alleen kijken we naar vakken als rekenen en taal, maar ook 

naar bijvoorbeeld motorische en sociaal emotionele ontwikkeling. Na deze analyse maken we een voorstel wat 

zal gelden voor de komende twee jaar. Zodra dit voorstel concreet is, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. 

Uiteraard bespreken we dit ook binnen de MR. 

  

Goed nieuws 

Vanaf komend schooljaar krijgt De Schakel nieuw meubilair. Nieuwe stoelen en tafels, nieuwe kasten, nieuwe 

kapstokken in de grote hal, nieuwe werkplekken op de gang in de Tellegenstraat, etc, etc. Daarbij komt ook nog 

dat Kids Society Erica een extra lokaal aan de Tellegenstraat gaat huren. Hierdoor kan de unit van de peuterzaal, 

op onze speelplaats, weg. Zij, KSE, gaan e.e.a. verbouwen/ aanpassen. De gehele onder verdieping is dan voor 

KSE, De Schakel is dan gehuisvest op de 2e verdieping. Daar wordt overigens ook het e.e.a. verbouwd. In 2022 

wordt dan ook nog eens de gehele school opnieuw geverfd.    

Kortom, het wordt een hele mooie school, een geweldig mooi spilcentrum! We hopen dat u dit alles het 

komende jaar “live’ kan komen bekijken! 

 

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

 

De Schakelaar 


