
 

 

 

 

 

 

                    

                                                                 

Schoolapp 
Inmiddels hebben nagenoeg alle ouders onze nieuwe Parro schoolapp geïnstalleerd. Over het 
algemeen werkt de app prima, er zijn nog wel hier en daar een paar zaken die verbetert moeten 
worden. Los daarvan zijn we erg tevreden met onze nieuwe app. Mochten er nog ouders zijn, bij wie 
de app nog niet goed werkt, laat het ons dan aub even weten, dan kijken we of we het kunnen 
oplossen. 
 
Schakelaar 
De Schakelaar gaan we voortaan versturen via onze nieuwe schoolapp. Deze verschijnt dan ook niet 
meer op papier. Niet alleen is dit beter voor het milieu, het scheelt ons ook tijd. Dit is dus de laatste 
papieren Schakelaar.  
 
Nationaal Schoolontbijt 
Dinsdag 8 november doet De Schakel weer mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Kinderen in heel 
Nederland schuiven die ochtend aan tafel voor een gezond ontbijt. Uw kind hoeft die dag thuis niet 
te ontbijten, hooguit iets kleins, op school gaan alle kinderen in de klas ontbijten. 
Verderop in deze Schakelaar vindt u meer info over het Nationaal Schoolontbijt. 
 
 
Verbouwing 
Afgelopen week heeft er een overleg plaatsgevonden over het groot onderhoud van onze school. Er 
gaat een heleboel gebeuren. De hele school, zowel binnen als buiten, wordt opnieuw geschilderd. 
Muren in de klassen krijgen nieuw stuukwerk, alle binnen en buitendeuren worden vernieuwd, de 
Electra wordt aangepast en nog een behoorlijk tal van kleinere zaken worden onder de loep 
genomen. En dit alles geldt voor allebei de gebouwen. 
Zoals het er nu naar uit ziet gaat het onderhoud in januari 2023 van start. Er zal zeker hier en daar 
wat overlast zijn. Zo moet elke klas tijdelijk, gedurende 5 weken, naar een ander lokaal verhuizen. 
Om toerbeurt komen zo alle klassen aan de beurt. Gelukkig kunnen we wel in onze school blijven en 
hoeven we niet naar een andere locatie toe. Zodra we wat meer over de planning weten, laten wij u 
dit natuurlijk weten. 
 

Speciale data     
24 t/m 28 oktober: herfstvakantie 
8 november: Nationaal Schoolontbijt 
6 december: Studiedag, geen school. 
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Studiedag woensdag 25 januari 
Zoals al eerder vermeld, stond een studiedag helaas niet op onze kalender vermeld. Deze studiedag 
valt op woensdag 25 januari 2023. Tijdens deze dag gaat het hele team van onze school naar de 
Nederlandse Onderwijs Tentoonstelling. We gaan daar o.a. kijken naar nieuwe methodes en 
leerlingvolgsystemen. 
 
 
Koken met de eigen leerlijnen  
Op woensdag 12 oktober hebben we een heerlijke appelkruimeltaart gebakken met de kinderen van 
de eigen leerlijnen. De kinderen hebben veel geleerd, zoals de afkortingen die gebruikt worden op 
een recept. Daarnaast hebben we gekeken naar de producten in de Lidl: wat is het goedkoopste 
product?1 kilo, hoeveel appels zijn dat dan ongeveer? Kortom: leuk en leerzaam!  
  
Twee kinderen hebben een stukje geschreven over het bakken van de heerlijke appelkruimelkoek: 
  
Appelkruimelkoek gebakken  
We hebben appelkruimelkoek gemaakt.  
Eerst hebben we een boodschappenlijstje gemaakt voor de appelkruimelkoek.   
En we hebben bloem gehaald. En toen waren we terug. En hebben deeg gekneed. En appels 
geschild.  En toen in de oven gedaan. En we hebben vorige week woensdag de appel kruimel koek 
gemaakt.   
En vorige week dinsdag zijn we naar de winkel geweest. Vorige week donderdag hebben we het 
gegeten.  
  
 
 
 
 
 
 
Koken  
We gingen woensdag naar de winkel. Maar we gingen eerst een boodschappenlijstje maken.  Toen 
gingen we naar de winkel. We kochten de ingrediënten voor de appelkruimelkoek. We hebben 
appels gebruikt voor de appelkruimelkoek. Het was leuk om te doen en het was niet moeilijk om te 
doen. Het was super lekker.  
 

Medezeggenschapsraad 
Hieronder ziet u een link naar de notulen van de laatste MR vergadering: 
https://deschakeleindhoven.nl/onze-school/medezeggenschapsraad/ 
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