
 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

speciale data                                                                       
19 juli: rapport mee naar huis 
20 juli: Musical groep 8 
21 juli: laatste schooldag 
De volgende Schakelaar verschijnt op 15 juli 
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De Schakelaar 

 
Fontys Sportweek 20 juni - 24 juni 
Afgelopen week was de Fontys Sportweek. Dit werd georganiseerd door Fontys Sporthogeschool 

studenten van de opleiding Sportkunde in samenwerking met Eindhoven Sport. 3 eerstejaars studenten 

gaven gedurende een week de sportlessen en pauzeactiviteiten om het bewegen en sporten te 

stimuleren, in plaats van binnen zitten. Bewegen en sporten is gezond voor je, je blijft hierdoor fitter, 

krijgt meer energie en het is erg leuk om te doen. Het thema van deze week op onze school was “de 

Sportreis”. Doormiddel van sport en spel onderdelen uit diverse landen van de wereld wilden we de 

leerlingen enthousiast maken. Zo hebben we een spel gespeeld die te maken heeft met het Olympisch 

vuur, Curling (Schotland) en Basketbal (Canada-Amerika). We hopen met z’n alle de kinderen extra 

gemotiveerd te hebben om wat vaker naar buiten te gaan en te bewegen. De studenten hebben het in 

ieder geval erg leuk gevonden om dit te geven. Het enthousiasme van de leerlingen zei al genoeg over 

hoe zij het vonden, SUPERLEUK! 

Juffrouw Kathinka 
Helaas gaat Kathinka ons verlaten. Kathinka hadden we aangesteld van subsidie middelen. We wisten 
dat dit minimaal voor een jaar was. Jammer genoeg krijgen we te weinig subsidie om Kathinka ook een 
tweede jaar binnen boord te houden. Gelukkig heeft zij wel al een nieuwe baan gevonden, bij onze 
collega-school De Wereldwijzer. We willen Kathinka erg bedanken voor het afgelopen jaar en wensen 
haar heel veel plezier toe in haar nieuwe baan.  
 

 
 
 
 



 
Schoolkamp 
Groep 8 is afgelopen week op schoolkamp geweest. Het was weer erg gezellig. Hieronder staan de 
verhalen van Timmy en Bobby uit groep 8. 
 
Het begon allemaal bij het verzamelen op het schoolplein iedereen had er zover ik wist, zin in. Toen 
we eenmaal gingen fietsen op weg naar de wedert kwamen we er met zn allen achter dat het toch 
wat moeilijker was om met een klas naar de wedert te gaan omdat er veel gestopt moest worden. Bij 
de wedert aangekomen gingen bijna alle kinderen in het water spelen en na een tijdje kwamen de 
jongens uit het water en gingen de meeste jongens vollleyballen. Toen we weggingen bij de wedert 
op naar kamp hadden heel veel kinderen geen zin meer om te fietsen. Bij kamp aangekomen hadden 
we er veel zin in. Toen we onze bedden hadden opgemaakt was het tijd voor het eerste spel het 
fotospel waarbij je allemaal foto’s te zien kreeg van leerkrachten en dan kaartjes met wat ze leuk 
vonden ,wat hun hobby's waren en dat soort dingen. Je kreeg punten als je het goed had en als je het 
netjes had ingeleverd. Bij sommige groepjes ging dat nogal mis bijvoorbeeld het elastiekje niet terug 
doen om de foto's. Toen gingen we levend stratego doen in de paintball arena. Die dag hadden we 
friet gegeten en was de avond al snel voorbij. Toen we eenmaal in bed lagen hadden we eigenlijk 
geen zin om te slapen, dus deden we dat ook niet echt. De volgende dag hadden we vijf kamp 
waarbij we allemaal activiteiten  moesten doen zoals mega twister, mega ski-lat lopen, zaklopen met 
3 mensen tegelijk in een zak ook lopen met een hele grote broek en sponzen in je kontzak en dan in 
een bak met water gaan zitten en dan een stuk rennen en uitknijpen boven een bak en dan ging je 
aan het eind van de ronde kijken wie het meest had. we gingen na de vijfkamp een spelletje heel 
groot kwartet doen. We kregen ook een lasergame activiteit van een stel studenten die hun 
eindexamen deden, en van die studenten kregen we ook een stel frisbees en moesten we 
'koeienvlaaiwerpen' met  frisbees die we in een hole moesten gooien in zo min mogelijk worpen. die 
dag kregen we pizza te eten en hadden we de casino en dansavond. De dansavond ging al vrij snel 
voorbij en toen was het alweer tijd om te gaan slapen deze keer deden we ons best om niet te gaan 
slapen omdat we de volgende ochtend vroeg eruit moesten omdat we onze laatste dingen in onze 
tassen moesten doen en alle tassen naar beneden moesten tillen.  
Vervolgens moesten we een lunch klaarmaken om mee te nemen naar op noord want dat was het 
volgende en, de een na laatste activiteit voordat we weer naar huis mochten. Bij op noord 
aangekomen gingen we eerst klimmen, dat was heel erg leuk. Daarna gingen we wat drinken omdat 
het die dag echt heel heet was, daarna gingen we boogschieten met een masker en een zachte punt 
op de pijl moesten we elkaar afschieten. Daarna gingen we naar het lasergamen met een helm en 
een groot wapen. Op school aangekomen gingen we het moordspel doen waarbij er iemand was 
vermoord en we op het terrein van de school en rond het terrein van de school vragen moesten 
stellen aan leerkrachten die een rol speelden. Iedereen dacht uiteindelijk het verkeerde het waren de 
twee zusjes die een moord hadden gepleegd. Toen was het bijna tijd voor de barbecue alleen eerst 
de prijsuitreiking, en de eerste plek ging naar SPORTSQUAD!! met meer dan 40 punten. Voordat we 
gingen barbecueën mochten we nog even spelen en toen mochten we gaan eten, 
het was heel lekker. Toen we klaar waren met barbecueën kwam er een busje met ijs naar school, en 
mocht iedereen een ijsje zelfs je ouders en toen ging iedereen langzaam aan naar huis. 
Timmy 

 
 
 
 
 
 
 
 



Vervolg schoolkamp 

  
Ik ging op schoolkamp met mijn klas om 8:45 moesten we op school zijn en kregen we een hesje om. 
Om 9:15 gingen de kinderen van de school en de ouders ons uitzwaaien. We fietsten toen naar 
Zwembad De Wedert in Valkenswaard daar waren we ongeveer van 10:00 tot 15:00. Toen fietsten 
we verder naar de kampplek dat was bij Kampeerboerderij ´T Uilenest. We gingen eerst een beetje 
de boel verkennen en vervolgens wat ranja en chips eten. Toen gingen we onze slaapzaal in links 
lagen alle meisjes en rechts alle jongens. We sliepen in stapelbedden die 2 aan 2 stonden er stonden 
er ook 1 keer 3 naast elkaar. We moesten zelf onze bedden opmaken. Toen iedereen klaar was 
gingen we vlag veroveren spelen oftewel levend stratego. Toen daarna gingen we eten en we aten 
frietjes met een snack. na het eten gingen we nog een keer vlag veroveren doen. Toen mochten we 
eventjes chillen en daarna kregen we een spel over de juffen en meesters je moest een raadsel over 
een juf of meester bij de goede foto van de juiste juf of meester. Na dat spel gingen we een pubquiz 
doen ons groepje had die gewonnen samen met een ander groepje. Daarna moesten we onze tanden 
poetsen en ons klaar maken om te gaan slapen, natuurlijk gingen we niet slapen. Het was ongeveer 3 
uur ´s nachts en toen gingen we even slapen. Toen waren er een paar meiden die om half 4 wakker 
werden en die gingen kletsen, daardoor werd iedereen wakker. Toen gingen de meisjes naar de 
jongens toe om 4 uur. Toen werd meester Marnix boos en bleef hij even staan. Toen moesten 2 
meisjes lachen en moesten toen beneden in de eetzaal slapen. Toen werd het ochtend en gingen we 
ontbijten. Na het ontbijten gingen we zeskamp doen maar meester Marnix had maar 5 spellen 
klaargezet dus werd het een vijfkamp na het vijfkamp gingen we omkleden, want we waren nat. 
Daarna gingen we lunchen. Na het lunchen kregen we een verrassing. De verrassing was lasergamen 
en koeienvlaaiwerpen. Koeienvlaaiwerpen was een soort frisbee alleen moest je de frisbee in een 
hole krijgen. Na het lasergamen en koeienvlaaiwerpen aten we pizza´s. Daarna hadden we Casino 
avond met bijna alle juffen en meesters. Na de Casino avond hadden we disco avond en hadden we 
keiharde muziek opgezet. Daarna gingen we slapen en dan ook echt slapen want iedereen was moe. 
Woensdag gingen we eerst de lunchpakketjes maken en ontbijten daarna kregen we een hesje en 
fietsten we naar op noord bij op noord gingen we een hoogteparcour doen en pijl en boog schieten 
op elkaar met een zachte pijl. Na het pijl en boog schieten gingen we nog een keer lasergamen. Toen 
fietsten we terug naar school en gingen we daar een moordspel doen met alle juffen en meesters. Na 
het moordspel gingen we barbecueën met alle juffen en meesters. Na het barbecueën gingen we een 
spel doen en kregen we de uitslag van de punten wat je kon verdienen met de spellen winnen en de 
pingpongbal vinden. Daarna kwam de ijscoman en mocht je een ijsje. Helaas werden we toen al 
opgehaald. Het was een heel leuk schoolkamp!! 
Bobbie 

 
Activiteit in de wijk: 
Hiernaast ziet u een flyer van een 
Activiteit die in onze wijk (of  
omgeving) georganiseerd wordt. 
Dit gaat geheel buiten school 
om. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nieuws uit de kleutergroepen 
De afgelopen weken hebben de kinderen van de groepen 1-2 veel geleerd over het thema “de 
bakker”. We hebben dit thema afgesloten door samen verschillende taarten te maken. Het maken en 
het proeven van de taarten was een groot succes!  
 

 
 
Deze week zijn we begonnen met het laatste thema van dit schooljaar. De kinderen leren over het 
thema zomer en maken kennis met de dieren van “Het dierendorpje”. De kinderen hebben heel fijn 
samengewerkt om een eigen dierendorpje te maken. Deze is te bewonderen in de hal! 
 

 


