
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

speciale data                                                                       
20 mei: Schoolreisje 
26 & 27 mei: vrij i.v.m. Hemelvaart 
6 t/m 10 juni: Kindvrije week. 
De volgende Schakelaar verschijnt op 24 juni 

Nummer 10  -  donderdag 19 mei 2022  –  website: www.deschakeleindhoven.nl 

 

De Schakelaar 

Vakanties en vrije dagen 
De vakanties en vrije dagen voor het komend schooljaar ( 2022-2023) zijn bekend. Hieronder 
ziet u een schema met deze vrije dagen/ vakanties:  
Andere studiedagen zijn op woensdagmiddagen, deze zijn dus voor de vrije dagen niet relevant. 

Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober  

Studiedag 1 23 september 

Studiedag 2 5 oktober 

Studiedag 3 6 december 

Kerstmiddag 23 december (’s middags 
geen school) 

Kerstvakantie 26 december t/m 6 januari  

Carnavalsmiddag 17 februari (’s middags 
geen school)  

Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 24 februari  

2e Paasdag 10 april   

Meivakantie 24 april t/m 5 mei  

Hemelvaart 18 mei & 19 mei 

2e Pinksterdag 29 mei 

Kindvrije week 30 mei t/m 2 juni 

Laatste schooldag 14 juli 2023 

Andere studiedagen zijn op woensdagmiddagen, deze zijn dus voor de vrije dagen niet relevant. 

 
 

 

 



 
Formatie schooljaar 2022-2023 
De formatie voor komend schooljaar is bekend. 
Hieronder ziet u welke leerkracht in welke groep staat. De verdeling van de leerlingen (welke 
leerling zit in welke groep?) volgt op een later tijdstip. 

1-2a Femke van Herk Maandag t/m Vrijdag 

1-2b Els Botteliers 
Peggy Hanssen 

Maandag-dinsdag 
Woensdag t/m vrijdag 

1-2c Saskia Poppe Maandag t/m vrijdag 

3 Bernadette van Loosbroek Maandag t/m vrijdag 

4 Marjolein Haenen Maandag t/m vrijdag 

5 Marieke de Heer 
Myrthe Reijckers 

Maandag , dinsdagochtend/donderdagochtend 
Dinsdag t/m vrijdag 

6 Astrid Bergman Maandag t/m vrijdag 

7 Jannie Janssen 
Laury van Nispen 

Maandag, donderdag, vrijdag 
Dinsdag, woensdag 

8 Christa de Groot Maandag t/m vrijdag 

Eigen leerlijnen Michelle Wouters 
Joke de Brouwer 

Maandag t/m vrijdag 
Maandag, woensdag en vrijdagochtend 
Dinsdag hele dag 

Onderwijsassistent Els Bosman Dinsdag t/m vrijdagochtend 
Wisselend 1 middag per week 

Schakelklas Vacature Maandag t/m vrijdag alle groepen  

Gymnastiek Marnix Janssen Maandag, woensdag, vrijdag 

Conciërge John Moretti Maandag t/m vrijdag 

Administratie Jolanda Jacobs Donderdag, vrijdagochtend 

Intern begeleiders Laury van Nispen (gr 5-8) 
Ingrid van de Ven (gr 1-4) 

Donderdag, vrijdag 
Maandagochtend,  
dinsdag t/m donderdag 

Directie Peter Leenhouwers 
 

Ingrid van de Ven 

Maandag t/m vrijdag  
(woensdag afwezig) 

Maandagochtend,  
dinsdag t/m donderdag 

Zoals u kunt zien hebben we van de gemeente Eindhoven weer de mogelijkheid gekregen een 
“Schakelklas” op te starten. Deze klas wordt gesubsidieerd door de gemeente en heeft als doel, 
kinderen die dat nodig hebben, extra taalondersteuning te bieden. We zijn daar erg blij mee. De 
ouders van de kinderen die hiervoor in aanmerking komen, krijgen hier persoonlijk bericht over.  


