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Herfstvakantie
De nieuwe Schakelaar komt uit.

uit.

Beste ouders,
In het nieuws wordt de laatste tijd nogal wat
aandacht besteed aan (Netflix) films met veel
geweld. Er schijnt nu een serie te zijn met
extreem veel geweld en deze is dan ook niet
bedoeld voor kinderen. Nu willen we niet
betweterig zijn, of ook maar iemand vertellen
wat hij/ zij wel of niet moet kijken, maar een ding
baart ons wel zorgen. We merken aan de
verhalen van de kinderen dat sommige deze
gewelddadige series/ films kijken. We hebben dit
helaas al geconstateerd bij een paar kinderen uit
de groepen 1/2. Maar ook in hogere groepen
speelt dit. We merken dat kinderen die hier
regelmatig naar kijken nogal vol zitten van de
films. Dit komt tot uiting in het spelgedrag van
een aantal kinderen. Dit is volgens ons een
kwalijke zaak. Bij navraag bleek dat kinderen als
zij bv op hun ipad of achter de laptop zitten nogal
gemakkelijk doorverwezen kunnen worden naar
dit soort beelden. Wij wilde u dan ook hiervan op
de hoogte stellen en u waarschuwen dat
sommige kinderen dit soort films kijken. Niet
meer en niet minder dan dat. Nogmaals we
melden dit puur uit bezorgdheid.
Mocht u na het lezen van bovenstaande denken,
dat dit echt niet bij u van toepassing is, dan geldt
dit bericht uiteraard niet voor u.

Herfst
Team De Schakel

In de kleutergroepen zijn we volop bezig met het thema
'Herfst'. We hebben bij de start van het thema een
herfstwandeling gelopen. Wat hebben we veel kastanjes,
eikeltjes en bladeren gevonden. De natuur is echt mooi in de
herfst!
Op donderdag 11 november om 13.30 uur tot 14.30 uur
sluiten we het thema af in de hal van de Johannes Buijslaan.
We hebben dan een herfstviering. Alle ouders van de
kleutergroepen zijn van harte welkom om te komen kijken!

Vitality Club strijp: kom erbij!
Dagelijks bewegen is goed voor de gezondheid. Je voelt je fitter
en het geeft structuur aan de dag. Samen bewegen is leuker dan
alleen. Daarom start vanaf 21 september 2021 in Strijp de Vitality
Club. De Vitality Club bestaat uit een groep wijkbewoners die
samen bewegen en na afloop gezellig koffie drinken. Samen
sporten en bewegen Met de Vitality Club kun je iedere week
samen met ander wijkbewoners sporten en bewegen. Dat is niet
alleen goed maar ook gezellig! Onder leiding van een begeleider
kun je meedoen aan de lessen. Wanneer: maandag-, dinsdag- en
donderdagochtend. Hoe laat: van 9.00 tot 10.00 uur. Waar:
verzamelen bij Urban Sportpark, Halvemaanstraat 130. Iedere
deelnemer kan sporten op zijn eigen niveau. Na afloop drinken
we samen nog een kop koffie of thee. De kosten zijn € 1,- per
week. Doe mee, wordt fitter en leer tegelijkertijd nieuwe mensen
kennen. Meer informatie Ben je geïnteresseerd of heb je vragen?
Bekijk dan de website eindhovensport.nl/vitality-club of neem
contact op met sportregisseur Jasper van Hoof van Eindhoven
Sport.
Bel hem via 06 11 90 38 46 of stuur een mail naar
jasper.van.hoof@eindhoven.nl. eindhovensport.nl

Scholenmarkt
Afgelopen donderdagavond hadden we in
de hal van onze school weer een echte
“Scholenmarkt” georganiseerd. Leerlingen
uit groep 7 & 8 konden samen met hun
ouders tal van kraampjes bezoeken van
verschillende scholen. Op die manier zijn
veel leerlingen en ouders heel wat wijzer
geworden over de mogelijkheden binnen
het voortgezet onderwijs. Het was een
nuttige en druk bezochte avond.

Gezocht: wereldverbeteraars met een goed idee

Wereldburgerschap: we spreken allemaal de taal van
internationaal
Wat betekent het om anno 2021 een wereldburger te
zijn? En wat heb je daarvoor als leerling in je rugzak
nodig? Bij SKPO leren we leerlingen om kritisch naar
zichzelf te kijken en stimuleren hun nieuwsgierigheid
naar de ander door hun perspectief te verbreden. We
gaan respectvol en open met elkaar om en we maken
gebruik van de kracht van diversiteit.

Heb jij een goed idee?
Omdat we gelijkwaardigheid, verbinding met elkaar
en samen verantwoordelijk zijn voor een betere
wereld heel belangrijk vinden, hebben we iets bedacht: het fonds Wereld met lef, powered by SKPO.

We dagen iedereen die bij SKPO hoort – leerlingen, collega’s en ouders – uit om na te denken over
hoe we het beter kunnen doen met elkaar. Dus heb jij, of hebben jullie, een idee waar de wereld om
je heen een stukje beter, mooier of fijner van wordt? Maak dan een plan en stuur het in voor 1
december 2021. Wie weet kiest de jury het idee uit zodat het werkelijkheid wordt!
Links
Alles wat je verder moet weten vind je op www.skpo.nl/wereldmetlef.
Bekijk het Wereld met lef-filmpje op YouTube.

Schoolmeubilair
Het nieuwe schoolmeubilair bevalt erg goed. Het ziet er niet alleen mooi uit, maar is ook nog eens
heel erg praktisch. We hebben goed nieuws. In de herfstvakantie komt ook het nieuwe
kleutermeubilair binnen. Dus, als de kinderen na de vakantie de klas in komen, hebben ook zij weer
een heel mooi lokaal!

Fijne vakantie
De herfstvakantie staat voor de deur. Wij, het team van De Schakel wensen jullie allemaal een hele
fijne vakantie toe!
Geniet ervan en tot over twee weken.
Team De Schakel

