
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

Hallo allemaal,  

Jullie hebben me allemaal al zien 

lopen maar toch nog een klein 

voorstelrondje! Ik ben 

meester Marnix en ik ben 24 jaar 

oud. In de zomer heb ik mijn 

diploma gehaald als Docent 

Lichamelijke Opvoeding. Sinds dit 

schooljaar ben ik dan ook 

gymleraar op deze basisschool. Ik 

werk hier op maandag, woensdag 

en vrijdag. Oorspronkelijk kom ik 

niet uit Eindhoven, maar uit het 

mooie Woerden (ligt bij Utrecht). 

Daar ben ik opgegroeid maar de 

gezelligheid van Eindhoven is toch 

leuker! Ik hou zelf enorm van 

voetbal en het spelen van spelletjes. 

Ook kijk ik graag naar de Formule 

1 en kijk ik vaak wedstrijden 

voetbal op tv. Met vrienden 

afspreken of lekker uitslapen is ook 

iets waar je me blij mee maakt! 

Maar wat ik het allerleukste vind is 

het geven van gymlessen aan jullie 

allemaal! We maken er met z’n alle 

een leuk, vrolijk en beweeglijk jaar 

van!   

Groetjes Meester Marnix  

 

 

 

 

 

 

 

speciale data                                                                       

5 oktober:                  Studiedag: alle kinderen vrij.                         

22 oktober:                Nieuwe Schakelaar komt uit.                

23 okt t/m 7 nov:       Herfstvakantie. 
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De Schakelaar 

Waar gaan wij op school dit jaar zoal aan werken? 

Wij willen u graag informeren waar wij, als team, ons het 

komende schooljaar op gaan focussen. Vandaar dat u 

vandaag via de mail een Power Point presentatie heeft 

ontvangen, met daarin de belangrijkste zaken van dit 

schooljaar. Mocht u daar nog vragen over hebben, kunt u 

altijd bij ons terecht. 

Team De Schakel 

Luizencontrole 

Om hoofdluis uit de school te houden, worden alle klassen 

regelmatig gecontroleerd. Dit jaar zal de luizencontrole 

plaatsvinden op onderstaande data: 

10 november, 8 december, 12 januari, 9 februari  

9 maart, 6 april, 11 mei, 15 juni 

We zijn nog op zoek naar ouders die ons willen helpen 

controleren. Opgeven kan bij juf Saskia (s.poppe@skpo.nl) 

of bij Alien (de moeder van Ryan Koren). Alvast bedankt!  

Met vriendelijke groet, 

De luizencommissie 

 

Lieve ouders en kinderen van de Schakel,     Op 

woensdag 29 september was mijn afscheid als 

leerkracht van basisschool de Schakel. Na 37 jaar 

onderwijs gegeven te hebben, waarvan de laatste 30 

jaar op de Schakel, ga ik met pensioen. 

Het was een fantastisch afscheid met de kinderen en 

collega's op school. Ik ben overdonderd door alle 

aandacht, tekeningen, bloemen, cadeautjes, knuffels 

en lieve wensen. Hartelijk bedankt allemaal daarvoor, 

ook de collega's bedankt voor de organisatie. Ik kijk 

met voldoening en dankbaarheid terug op deze dag. 

Een paar kinderen ga ik dit schooljaar nog volgen en 

op maandagochtend ondersteunen. Voor hen geldt een 

tot ziens. Ieder ander die ik niet meer zie wens ik het 

allerbeste voor nu en de toekomst. 

Juf Bea 

 



 Berichtje vanuit de kleutergroepen                                                                                                                 

De afgelopen periode hebben we gewerkt aan het thema “Agent en Boef ”. 

De eerste weken op school waren heel gezellig! Dinsdag kwamen er twee 

echte agenten op school. Zij hebben uitleg gegeven over de politie. Ook 

mochten we in de politieauto zitten!! Dat was erg leuk. Vanaf volgende 

week gaan we het hebben over de Kinderboekenweek en de herfst. De 

ouders van de groepen 1 en 2 krijgen hier binnenkort meer informatie over. 

Voorstellen Meester Kees                                                                            

Ik ben Kees en loop stage in de gymles van meester Marnix.  Ik ben 31 jaar 

jong. In het dagelijks leven spreek ik graag af met vrienden, heb ik een 

passie voor de Formule 1, ben ik PSV fan en zorg ik ervoor dat ik zelf fit 

blijf. Naast mijn kantoorbaan ben ik begonnen met de deeltijd 

opleiding ALO, dit omdat ik minder tijd achter een bureau wil doorbrengen 

en ik veel liever bezig ben met sport en lesgeven. Voor het komende half 

jaar, ben ik elke maandag op school om jullie gymles te geven. Dit doe ik 

natuurlijk samen met Meester Marnix. Ik heb er enorm veel zin in! 

Groetjes Meester Kees 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voortgangsgesprekken 

In september zijn kennismakingsgesprekken geweest. Deze zijn in de 

plaatst gekomen van de kennismakingsgesprekken van 12/ 13 oktober. 

Deze laatste datum staat ook in de Kalender, maar komt dus te vervallen. 

In de week van 15 November worden de voortgangsgesprekken gepland. U 

krijgt hier t.z.t. nog een uitnodiging van. 

 

 

Kindmonitor 

Geachte heer/mevrouw, 

 Deze week ontvangen ruim 26.000 ouders/verzorgers van kinderen van 0 tot en met 11 jaar in Zuidoost-

Brabant een uitnodiging van de GGD voor deelname aan de Kindmonitor 2021. De GGD vraagt hierin de 

ouders/verzorgers om een vragenlijst over hun kind in te vullen. De vragen gaan onder andere over gezondheid, 

opvoeding, school, voorzieningen in de buurt, leefgewoonten en de invloed van corona. Met de gegevens uit dit 

onderzoek kunnen de gemeenten bepalen of haar lokale gezondheidsbeleid moet worden aangepast.   

  

Hoe meer ouders/verzorgers de vragenlijst invullen, des te beter is het beeld van de gezondheid van de kinderen 

in Zuidoost-Brabant. Naast publiciteit in regionale en lokale media is het belangrijk dat het onderzoek ook 

bekendheid krijgt via scholen en kinderdagverblijven. Daarom hebben we bijgevoegde poster gemaakt. We 

zouden het heel erg waarderen wanneer u deze in uw gebouw ophangt. Daarnaast heb ik een stukje tekst en 

een kleinere afbeelding toegevoegd. Het zou fijn zijn als die kan worden toegevoegd aan uw 

(digitale) nieuwsbrief voor ouders. Het onderzoek loop tot en met eind december. 

  

Meer informatie vind u op de website van de GGD op www.ggdbzo.nl en op de website van het 

onderzoek www.startvragenlijst.nl/GGDbrabant 

 

http://www.ggdbzo.nl/
http://www.startvragenlijst.nl/GGDbrabant

