
 

 

 

 

 

 

                    

Beste wensen  
Namens het gehele team van De Schakel, wensen wij alle kinderen, ouders, opa’s en oma’s en 
verzorgers een heel goed 2023 toe. Hopelijk wordt het een jaar met veel geluk, gezelligheid en goede 
gezondheid! Wij gaan er hier op De Schakel weer een fijn jaar van maken! 
 
 
 
 
Verbouwing 
Bij deze een update over de verbouwing. Het plan was om in januari te starten, maar de vergunning 
voor de noodunits (2 stuks die op het schoolplein komen te staan), laat nog even op zich wachten. De 
verwachting is nu dat de verbouwing start in maart. Hoe e.e.a. verder zal verlopen zullen wij u op een 
later tijdstip melden. 
 
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. 
 
Parkeren voor school 
Namens een aantal buurtbewoners wil ik de ouders die hun kind met de auto naar school brengen, 
vragen om niet op het gras, voor onze hoofdingang, te parkeren. Het gras gaat kapot en dat is 
jammer. U kunt een parkeerplaatsje vinden in de Tellegenstraat, mocht dit nodig zijn. Dank voor uw 
begrip. 
 
Aanvang school 
Het valt ons op dat er de laatste tijd een aantal kinderen na de bel op school komen. De eerste bel 
gaat om 08.25u. Iedereen mag dan naar binnen toe. Om 08.30u gaat de laatste bel. De leerkrachten 
willen dan ook echt beginnen met de les. Wij vragen iedereen dan ook op tijd aanwezig te zijn. En 
natuurlijk kan het best een keer voorkomen dat je te laat bent, maar het moet geen gewoonte 
worden. Alvast dank voor uw begrip.  
 
Verkeersheuvel speelplaats 
De verkeersheuvel op onze speelplaats is weer voorzien van nieuwe  
boomstammen. De oude waren rot, de kinderen kunnen nu weer  
naar hartenlust klauteren.  
 

Speciale data     
25 januari Studiedag. De kinderen hebben geen school. 
17 februari: ’s Middags geen school. Om 12.00u gaan de 
kinderen naar huis. 
20 t/m 24 februari: Voorjaarsvakantie. 
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