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24 februari:            De nieuwe Schakelaar komt uit.                             
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De Schakelaar 

Chromebooks 

De Schakel had als een van de eerste scholen voor elke leerling van de groepen 3 t/m 8 een eigen 

Chromebook in huis. Inmiddels is dit alweer zo’n 4 jaar geleden. De Chromebooks zijn aan vervanging 

toe. Afgelopen week zijn de nieuwe exemplaren binnengekomen en deze worden de komende weken in 

de klassen ingezet. De oude Chromebooks waren gehuurd, dus die gaan terug naar de verhuurder. 

 
 

 
 
 

Corona 

Tot nu toe ontspringt De Schakel de dans. We hebben uiteraard wel een aantal leerlingen en ook 

leerkrachten die Corona hebben of gehad hebben, maar een klas in quarantaine is in de laatste periode 

nog niet voorgekomen. Hopelijk blijft dit zo. We willen iedereen verzoeken om, als u besluit uw kind te 

testen (zelftest of GGD test) bij een positieve uitslag dit aan ons te melden. Wij kunnen dan met de GGD 

overleggen wat wij het beste kunnen doen. 

 

 



 

Lentekriebels                                                                                                                                        

De week van de lentekriebels komt er weer aan in maart. In onze voorbereiding hebben we ook 

altijd overleg met de GGD en hebben we dit jaar besloten om de lessen in sommige groepen niet 

gecentreerd binnen een week te geven maar zal het aanbod verspreid worden over een langere 

periode. 

Schoolontbijt 

Dinsdag 1 februari is er een “School- voorleesontbijt” in alle groepen van De Schakel. Voor het 

ontbijt zelf wordt gezorgd. Het enige wat de leerlingen moeten meenemen, is een bord, een beker 

en bestek. Sommige groepen komen in hun pyjama naar school. Dit spreekt de leerkracht zelf met 

de kinderen af. Iedereen alvast smakelijk eten! 

 

Oudervragenlijst 

Jaarlijks vraagt ons bestuur, de SKPO, aan alle ouders van hun 36 scholen een vragenlijst in te 

vullen. Zo ook dit jaar. Het is een korte vragenlijst die gebruikt wordt om een beeld te krijgen van 

de kwaliteit van een school. Niet alleen de ouders krijgen een vragenlijst, ook alle groepen 5 t/m 8, 

leerkrachten, medewerkers en directies. U krijgt hierover komende week een mail. Hierin staat een 

link die verwijst naar deze online enquête. Per gezin wordt één vragenlijst verstuurd. Uiteindelijk 

worden alle resultaten van onze school samengevoegd in een zogenaamde “Koerskaart”. Deze 

kaart wordt op bestuursniveau gebruikt om de kwaliteit van de scholen met elkaar te vergelijken 

en van elkaar te leren. Wat de uitslagen van onze school betreft, deze koppelen wij aan u terug. 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.  

Peter Leenhouwers 

  

Parent questionnaire 

Every year, our board, the SKPO, asks all parents of their 36 schools to complete a questionnaire. 

Likewise this year. It is a short questionnaire that is used to get an idea of the quality of a school. 

Not only the parents receive a questionnaire, but also all groups 5 to 8, teachers, employees and 

management. You will receive an email about this next week. It contains a link that refers to this 

online survey. One questionnaire is sent per family. Ultimately, all the results of our school are 

combined in a so-called “Course Map”. This map is used at board level to compare the quality of 

the schools and to learn from each other. With regard to the results of our school, we will provide 

you with feedback. Finally: Should you wish to have an English version of the questionnaire, 

please let us know and you can obtain it from us. Unfortunately, this is a paper version that we 

have to manually convert into a Dutch digital version. 

Thank you in advance for your cooperation.  

Peter Leenhouwers 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


