
 

 

 

 

 

 

 

Verbouwing De Schakel 

Zoals al eerder aangegeven, wordt De Schakel opgeknapt. Er staat van alles te gebeuren. De hele 

school wordt opnieuw geschilderd, zowel van binnen als van buiten. Klassen worden gestript en er 

komt nieuw behang en stucwerk, er komen nieuwe deuren en al het electra wordt vervangen. 

Uiteindelijk krijgen we een hele mooie, frisse, opgeknapte school terug. Tot die tijd krijgen we wel 

wat overlast van diverse partijen. Aannemers en andere werklieden zullen met werkbussen naar 

onze school komen. Dit geeft verkeersoverlast. Natuurlijk willen we dit tot een minimum beperken, 

echter helemaal geen overlast kunnen we niet garanderen. We vragen uw begrip voor de mogelijke 

overlast. Er komen twee noodunits op de speelplaats te staan. Deze worden maandag 20 maart 

geplaatst. Aanstaande maandag worden twee containers in ons fietsenhok aan de Vigliuslaan 

geplaatst. Onder anderen voor opslag. Daarom willen we de kinderen van de groepen 1 t/m 4 vragen 

de fietsen neer te zetten naast het gebouw aan de Johannes buislaan. En de kinderen van de groepen 

5 t/m 8 willen we vragen om de fietsen die dag neer te zetten in onze schooltuin. Meneer John, 

juffrouw Ingrid en meneer Peter staan maandagochtend de kinderen bij het fietsenhok op te 

wachten om ze verder te begeleiden naar de juiste parkeer-plek voor de fietsen. 

 

 

 

 

 

Hoe verder in de klassen? 
De verbouwing start aan de Tellegenstraat, dit betreft de groepen 5 t/m 8. 
Groep 8:  
Woensdag 15 maart hebben we een studiedag. De kinderen zijn die dag vrij. Op die woensdag 
verhuist groep 8 naar het technieklokaal op zolder.  
Groep 5: 
Woensdag 15 maart verhuist groep 5 naar de speelzaal aan de Johannesbuijslaan. 
 
Vanaf donderdag 16 maart start groep 8 dan in het technieklokaal en groep 5 in de speelzaal. 
 

Speciale data     
15 maart: Studiedag. Geen school. 
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Groep 6 en 7: 
Woensdagmiddag 22 maart, na schooltijd, verhuizen beiden groep naar de lokalen in het 
noodgebouw. 
Vanaf donderdag 23 maart starten groep 6 en 7 in het noodlokaal. 
 
Bovengenoemde groepen zullen na maximaal 7 weken weer terugkeren naar hun eigen klas. 
 
Daarna (mei 2023) gaat de verbouwing verder aan de Johannesbuijslaan. Later volgt hier meer info 
over.  
 

 
 
Thema-avond media wijsheid 
Maandag 20 maart om 19.00uur start de thema-avond in de hal aan de JohannesBuijslaan. Totaal 
hebben een 12-tal ouders zich aangemeld voor deze avond. Mocht u alsnog willen komen, bent u van 
harte welkom. De koffie staat klaar. 
 
Studiedag 
Woensdag 15 maart heeft De Schakel een studiedag. De kinderen zijn die dag vrij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schoolreisje 
De commissie schoolreis is achter de schermen alweer druk bezig met de organisatie van ons 
schoolreisje. Gelukkig hebben veel ouders al betaald. Op die manier kunnen wij het schoolreisje weer 
tot een succes maken voor de kinderen. 
                    

 
 
 


