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speciale data
18 april: Tweede Paasdag, alle kinderen vrij
21 april: De nieuwe Schakelaar komt uit.

Gewijzigd testbeleid Corona
Het dringende advies aan leraren en leerlingen van groep 6, 7 en 8 om twee keer per week preventief een
zelftest te doen vervalt. Wel blijft het advies om bij klachten een (zelf)test te doen. De zelftesten worden
niet meer aan de kinderen meegegeven. Aanstaande donderdag is de laatste keer. Mochten jullie testen
nodig hebben (ook voor kinderen uit andere groepen) dan kunnen deze opgehaald worden bij meneer
John (Conciërge).
Afscheid meester Frank
Zoals al via de mail is verteld, zal ik het team van De Schakel gaan verlaten. Na 15 jaar hier les gegeven
te hebben, is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik start vanaf maandag 4 april op basisschool de
Wereldwijzer en heb daar enorm veel zin in. Ik wens iedereen heel veel succes met alles en dank iedereen
voor de mooie tijd die ik hier heb gehad. Tot ziens!
Meester Frank
Parkeerproblemen
Een aantal leerlingen van onze school worden naar school gebracht met de auto. Uit de buurt kwamen
wat opmerkingen over het parkeren van de auto’s in de Viglius straat (kant van de hoofdingang). Wegens
plaatsgebrek wordt er af en toe geparkeerd op het gras. Dit beschadigt dan. Vriendelijk verzoek om uw
auto op straat, tegen de stoeprand te parkeren. Mocht het erg druk zijn, dan is er meestal net om de hoek
links of rechts vast wel een plekje te vinden.
Namens de buurtbewoners bedankt.

De kunstweken
Afgelopen weken heeft onze school meegedaan aan project: De Kunstweken. Het doel was om ieder
kind op eigen niveau te inspireren tot het maken van een ècht kunstwerk. Dat deden we door hen kennis
te laten maken met wereldberoemde artiesten en hun werk. Tijdens DE KUNSTWEKEN was ieder
kind een echte kunstenaar. Per twee klassen speelde steeds één kunstenaar de hoofdrol. Voor 1 en 2 was
dat Piet Mondriaan, voor 3 en 4 Keith Haring, voor 5 en 6 Van Gogh en voor 7 en 8 Picasso. Nadat de
kinderen met “hun” kunstenaar hadden kennisgemaakt gingen ze lekker zelf aan de slag aan de hand
van een uitdagende opdracht.

Om het trotse gevoel (een echte kunstenaar te zijn) te versterken ontvangen alle kinderen binnenkort
gratis een gedrukte kaart van hun eigen werk. Helemaal uniek is dat ze ook een persoonlijk Museum op
internet krijgen waarvoor ze zelf (met enige hulp van u) familie en vrienden mogen uitnodigen.
Uiteraard ontbreekt een Museumshop niet; hier kunnen leuke aandenkens worden besteld met de
tekening van uw kunstenaar. Net als Van Gogh je eigen schilderij op een mok of placemat; hoe
bijzonder is dat!? De uitleg hoe je dit digitale museum kan openen wordt binnenkort meegeven in een
folder.
Gegarandeerd dat ook uw kind zichzelf en u weet te verrassen met prachtwerk. We houden u op de
hoogte! Mocht je niet kunnen wachten dan kan er alvast een kijkje genomen worden door de
onderstaande link in Youtube op te zoeken.

https://youtu.be/Koa9VoBNFsQ
Met creatieve groete
Team en kinderen De Schakel

Studieavond dinsdag 29 maart
29 Maart gaan de kinderen de hele dag gewoon naar school. Pas vanaf 15.00u is er voor de
leerkrachten een studiemiddag/ avond. Wat gaan we doen? Het team gaat aan de slag met
het Edi model. Een werkwijze om de instructie tijdens de lessen nog verder te
professionaliseren. Niet alleen dat, we gaan ook kritisch kijken naar het juiste aanbod van de
lesstof van meerdere vakgebieden. Hier hebben we al eerder een studiedag over gehad en
dit is ook niet de laatste. Er komt een afgevaardigde van een onderwijsadviesbureau die ons
hier verder mee helpt. Dit ter info.
Peter Leenhouwers

