
 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Speciale data     
23 september Studiedag, kinderen vrij. 
Week van 3 oktober kennismakingsgesprekken 
5 oktober studiedag, kinderen vrij.                                                                   
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De Schakelaar 

We zijn weer begonnen! 
Maandag 5 september zijn de deuren van De Schakel weer opengegaan. Na een lange en vooral warme 
zomervakantie zijn we weer goed gestart. De meeste kinderen gingen met veel plezier weer naar 
school. Ook het team heeft er weer veel zin in. Ik wij, het team van De Schakel, wensen alle kinderen, 
ouders, opa’s & oma’s, een heel fijn schooljaar toe! 
 

 

Studiedag  
Vrijdag 2 september had het team van De Schakel de eerste 
studiedag van dit schooljaar. We zijn aan de slag gegaan met een 
onderwijsplansysteem, genaamd Focus PO. Dit systeem ondersteunt 
ons bij het maken van opbrengstgericht en passend onderwijs. 
Anders gezegd, door te werken met dit systeem, kunnen we nog 
beter aansluiten bij de behoefte van de kinderen. Een ander gedeelte 
van deze dag stond in het teken van het geven van goede instructie. 
Het was een vermoeiende, maar erg leerzame dag. Dit ter info. 

Schoolkalender 
Zoals al eerder in een mail vermeld, is er een fout geslopen in onze schoolkalender. Hierin staat 
vermeld dat het nieuwe schooljaar (volgend schooljaar dus) begint op 5 september. Dit moet zijn: 
Maandag 29 augustus 2023. Excuus voor het ongemak. 
 

                                                                    
Schoolapp 
Onze oude schoolapp komt te vervallen. Met de nieuwe app is het makkelijk voor de leerkracht om 
foto’s en berichten naar u te sturen. Tevens kunt u en de leerkracht van uw kind via deze app makkelijk 
communiceren en ook kunt u via de app uw kind ziekmelden (telefonisch kan dit natuurlijk ook nog 
steeds, maar de voorkeur gaat uit naar het ziekmelden via de app).  
Hoe nu verder? U krijgt vandaag twee mailtjes toegestuurd. Hierin staat precies beschreven hoe u zich 
kan aanmelden voor onze nieuwe schoolapp. De nieuwe app heet: “Parro”. Wij denken dat het 
installeren vrij makkelijk zal gaan. Mocht u toch nog problemen ondervinden, dan kunt u met uw 
telefoon komende week tussen 08.30 en 08.45u of tussen 14.15 en 14.30u bij John of Peter terecht. Wij 
zitten beiden in de hal aan de Johannes Buijslaan. 
Even opletten. De mailtjes worden gestuurd naar uw mailadres welke bij ons bekend is (opgegeven bij 
de inschrijving van uw kind). 
 
 



Oproep MR leden werving: 
Beste ouders van de Schakel, 

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit leraren (juffrouw Myrthe, Bernadette en Laury) en 

ouders (door omstandigheden op dit moment alleen Jenny). Samen denken wij mee met het bestuur 

over het onderwijs en ontwikkeling van de Schakel. Om samen te bouwen aan een fijne plek voor 

onze kinderen en ouders! 

Heb jij als ouder ideeën, opmerkingen, vragen of onderwerpen die met het onderwijs en de 

organisatie van de Schakel te maken hebben, laat je horen en spreek ons gerust aan! Dan kunnen we 

deze meenemen naar de vergaderingen en de stem van de ouders vertegenwoordigen. 

Dit kan op het schoolplein of via de leerkracht van je kind. 

Daarnaast zijn we nog steeds op zoek naar versterking vanuit de ouders, zodat we als ouders goed 

vertegenwoordigd zijn en onze stem kunnen laten horen. 

De MR vergaderingen zijn vrij toegankelijk, je mag dus altijd vrijblijvend een keer aansluiten om te 

horen wat er speelt en evt. jouw inbreng te delen. We horen het graag als je interesse hebt om onze 

MR te komen versterken, ook dit kan via ons als MR of via de leerkracht van je kind. 

De notulen van de vergaderingen zijn terug te vinden op de website en via de schoolapp. Hopelijk 

horen of zien we snel iets van jullie. Groetjes namens alle MR leden;  

Myrthe, Bernadette, Laury, Bas en Jenny; moeder van Nina groep 8 en Niek groep 5  

Circus op De Schakel 
In de laatste schoolweek van het afgelopen schooljaar hadden we een circus dag gepland. Doordat 
het toen zo erg warm, zeg maar gerust heet was, hebben we deze verzet. Gisteren hebben we alsnog 
een grote circus dag georganiseerd. Er werd gegoocheld, kinderen konden zichzelf schminken, 
bellenblazen, lopen op circusballen, fietsen op een eenwieler, jongleren, etc, etc. Het was een top 
dag! Onder begeleiding van 3 circusartiesten werd het een dag om niet te vergeten! Bij deze willen 
we ook meteen alle hulpouders heel erg bedanken voor de hulp. Zonder jullie was dit alles niet 
gelukt! 
 
 
 

 

 

 

 


