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Beste ouder/ verzorger, bij deze Schakeltje 11.

Geboren: Milo van der Harst
Op 20 maart vierde juf Marloes haar verjaardag. Ze werd natuurlijk door al haar
collega’s gefeliciteerd in de team-app. Om 16.38 uur appte ze: Mooiste cadeau ooit!
Milo is geboren! 4640 gr en 55,5 cm lang. Mama en zoon maken het goed 
We feliciteren Matthijs en Marloes met de geboorte van hun zoon en Jill en Nine met
hun mooie broer!

BOS-box
Vanaf april kunnen onze leerlingen en buurtkinderen na schooltijd terecht in de BOSbox op Schakel 1. BOS staat voor: Buurt-Onderwijs-School en wil kinderen gezond laten
bewegen en fijn met elkaar laten spelen. Soufiane (zie hieronder het stukje waarin hij
zich voorstelt) zorgt voor materialen en speelgoed. In deze week komt hij in alle
groepen iets vertellen over de BOS-box, om zo de leerlingen enthousiast te maken. We
hopen op heel veel kinderen!

Wie is Soufiane?
Hallo allemaal, mijn naam is Soufiane El Ousrouti, ik ben 21
jaar en doe de opleiding 'Sport en Bewegen' in
Amersfoort. Dit is mijn laatste jaar en ik heb voor mijn
examen een opdracht gekregen om een project te starten.
Het project dat ik heb gekozen is het opzetten van de
BOS-box op het schoolplein bij CBS de Schakel. Dit start
in april en zal wekelijks plaats vinden op de dinsdag van
15:15 tot 16:30 uur. Het is bedoeld voor alle kinderen uit
de buurt en van de school. Ik zorg er samen met een
collega voor dat we wekelijks met spel en sport activiteiten
op het plein staan. De activiteiten zijn voor de kinderen
bedoeld, maar de ouders zijn ook altijd welkom om te
kijken of mee te doen. Ik hoop u daar te zien.
Vriendelijke groet, Soufiane

Voetbaltoernooi
De Schakel doet mee aan het schoolvoetbaltoernooi. We
zullen met een jongensteam en een meisjesteam (samengesteld
uit kinderen van groep 7 en 8) meedoen aan het toernooi bij
VVOG aan de Strokelweg. De wedstrijden zijn op
woensdagmiddag 3 april. Wie wil komen kijken is die middag
van harte welkom! Onder de link vindt u het speelrooster.

Zending
We sparen vanaf januari voor de Voedselbank. Er
is al €423,02 aan zending/ goede doelengeld
opgehaald. Daarvan gaat €60,- per maand naar
onze sponsorkinderen Ishmeal en Bereket. Dat
betekent dat er al €243,02 gespaard is voor de
Voedselbank. Fijn, bedankt daarvoor! Natuurlijk
blijven we doorsparen tot het einde van het
schooljaar. Blijft u mee sparen?

Schoolreisje 1 en 2
De leerlingen van de groepen 1 en 2 hopen 2 april af
te reizen naar Schateiland! In de groepen is
gewerkt over het thema ‘Piraten’. De ouders
hebben een brief gekregen, de hulpouders zijn
bekend, de bus is geregeld: laat het feest nu maar
komen, we hebben er reuze zin in!

Wereld Wijde Wiskunde Wedstrijd
Afgelopen donderdag hebben onze kinderen uit de groepen 3 t/m 8 meegedaan aan de
4W; de Wereld Wijde Wiskunde Wedstrijd. Het is een wedstrijd die gewoon in de
eigen klas is gehouden. Kinderen van over de hele wereld deden er aan mee: zo’n 6,5
miljoen kinderen.
Het leuke aan zo’n wedstrijd is dat kinderen op een andere manier met rekenen bezig
zijn: puzzelend, ontdekkend en logisch denkend. Een voorbeeld van een opgave uit het
boekje van groep 5/6:

Eind april staan de uitwerkingen al op hun website. Een maand later krijgen wij de
uitslagen en de eventuele prijzen toegestuurd.
Is uw kind enthousiast geworden? Of uzelf misschien? Hier kan er extra geoefend
worden. Misschien ook leuk om af en toe zo’n opgave met uw kind te doen.

Agenda april
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Datum Tijdstip
02
09.00-15.30
02
15.15-16.30
03
12.30-17.00
05
08.30-12.00
08
08.30-15.15
08
08.30-15.15
09
08.30-15.15
09
20.00-21.30
11
12
08.30-08.30
12
09.30-12.00
16
08.30-15.15
16
09.00-12.00
17
09.00-12.00
18
09.00-12.00
19
08.30-15.15
22
08.30
06/05
06/05 08.30
06/05 09.00-10.00

Activiteit
Plaats
Schoolreisje naar Schateiland, Zeumeren
Eerste BOS-box activiteit
S1
Schoolvoetbaltoernooi (reserve 10/4)
VVOG
Juf Elles vervangt juf Crista
Meester Aart vervangt juf Heleen
Juf Herma vervangt juf Lydia
Meester Aart vervangt meester Michiel
Ouderraadsvergadering
S1
Juf Anita jarig
Koningslunch
Koningsspelen
Juf Hanneke vervangt juf Anita
Centrale Eindtoets
Centrale Eindtoets
Centrale Eindtoets
Goede Vrijdag, de leerlingen zijn vrij
Begin meivakantie
Juf Herminda jarig
Start eerste schooldag na de meivakantie
Luizencontrole

Met vriendelijke groet, namens de collega’s, Ruud Vogel, directeur

Voor
1, 2
1-8
7 en 8
1a/2a
7
3a
5b/6b
OR
6a
1-8
1-8
6a
8
8
8
1-8
1-8
7
1-8
1-8

