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Beste ouder/ verzorger, bij deze Schakeltje 17.

Voorjaarsmarkt
Vrijdagmiddag houden wij de Voorjaarsmarkt op
het plein van de Schakel aan de Vondellaan. We
sparen voor een schaduwdoek, omdat er op
Schakel 1 weinig schaduwplekken te vinden zijn
en onze leerlingen wel veilig buiten moeten
kunnen spelen.
Als we veel geld ophalen, is dat bestemd voor
buitenspeelmateriaal voor het plein van Schakel
2.
De leerlingen die meedoen met de kleedjesverkoop zullen de hele middag op het plein
blijven. De andere leerlingen lopen met hun leerkracht naar Schakel 1 en gaan na een
uurtje weer terug naar Schakel 2.
We hopen dat ook de ouders van leerlingen van
Schakel 1 ’s middags terugkomen. Er is van alles te
doen en te eten! Neem dan ook uw portemonnee
met kleingeld mee (pinnen is niet mogelijk). De
Ouderraad heeft héél erg veel mooie prijzen binnen
gekregen en die kunt u winnen met het enveloptrekken! Verder kunnen kinderen zich laten
schminken en nog veel meer!
Tot vrijdag!

Bosbox
Beste mensen, zoals jullie hebben kunnen lezen in Schakeltje 11 sta ik elke
dinsdagmiddag van 15:15 tot 16:30 op het schoolplein van Schakel 1 met de Bosbox. Er
komen al kinderen op af en ik merk dat iedereen het naar zijn zin heeft. Toch wil ik nog
een keer mededelen dat iedereen van harte welkom is om leuke activiteiten te doen.
Wat zou het leuk zijn als alle kinderen actief buiten zijn! De ouders zijn uiteraard ook
van harte welkom. Met vriendelijke groet,
Soufiane El Ousrouti

Centrale Eindtoets
De leerlingen van de groepen 8 hebben hun beste beentje voorgezet bij het maken van
de Centrale Eindtoets. Dat is mooi, want het ondersteunt het advies van de meester en
de juf en geeft vertrouwen voor de overstap naar het Voortgezet Onderwijs.
Het schoolgemiddelde wordt door de inspectie gebruikt als een middel om een oordeel
te hebben over de kwaliteit van ons onderwijs.
Het schoolgemiddelde ligt op 537,5. Het landelijk gemiddelde ligt op 535,7. Daarmee
liggen we boven het niveau dat de inspectie van ons verwacht op basis van de
leerlingpopulatie (ondergrens ligt voor onze school op 534). Als u belangstelling heeft in
nog meer informatie, dan kunt het schoolrapport bekijken en de toelichting die ik
daarbij schreef.

Schoolkamp
Op woensdag 5 juni gaan de leerlingen van
de groepen 8 op de fiets naar het
schoolkamp in Voorthuizen. We hopen op
een paar prachtige dagen! Als
leerkrachten gaan mee: Alex, Herma,
Michiel, Rita, Theo, Simone en ik. Ook
gaat onze oud-stagiair Jouke mee.
Juf Herma wordt vervangen door juf
Marloes B en meester Michiel wordt
vervangen door meester Aart.

Klassenindeling volgend schooljaar
Als collega’s zijn we volop aan het puzzelen op de klassenindeling voor volgend jaar.
Omdat er nog wat open eindjes zijn, die wij op de studiedag van 11 juni aan elkaar gaan
knopen, kunnen wij u op dit moment niets over de klassenindeling vertellen. We
verwachten in het Schakeltje van 18 juni aan u te kunnen vertellen in welke groep uw
kind volgend jaar geplaatst wordt.

Toetsweken
In de weken van 3 en 10 juni worden de Citotoetsen afgenomen. Wilt u in deze
wekengeen afspraken plannen onder schooltijd voor uw kind? Ook zouden wij het erg
fijn vinden als u extra let op slaap en voeding, zodat uw kind optimaal kan laten zien wat
het in huis heeft. Uw dank alvast voor uw medewerking.

Agenda mei en juni
Dag
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Datum Tijdstip
23/05 08.30-15.15
23/05 08.30-15.15
24/05 13.30-15.00
27/05
27/05 08.30-15.15
29/05 08.30-12.30

Activiteit
Plaats Voor
Meester Aart vervangt meester Michiel
5b/ 6b
Juf Marloes B vervangt juf Gerrie
4a
Voorjaarsmarkt
S1
1-8, ouders
Meester Anton jarig
Juf Marloes B vervangt juf Elles
3b
Juf Marloes B vervangt juf Gerrie
4a

Do
Za
Ma
Ma
Di
Di
Wo
Vr
Za
Ma
Di
Di
Wo
Za
Ma
Ma
Di
Di
Vr
Vr
Vr
Zo
Zo

30/05 08.30
01/06
03/06 08.30
03/05 08.30-15.15
04/06 19.30-21.00
04/06 13.15-13.30
05/06 10.45
07/06 16.00
08/06
10/06 08.30-15.15
11/06
11/06 08.30-15.15
12/06 13.00-18.00
15/06
17/06 08.30-15.15
17/06 18.00
18/06 08.30-15.15
18/06 08.30-15.15
21/06
21/06 08.30-12.00
21/06 08.30-12.00
23/06
30/06

Start Hemelvaartsvakantie
Meester Theo jarig
Start na de Hemelvaartsvakantie
Juf Rieke van Veen vervangt juf Lydia
Medezeggenschapsraad
S1
Fietscontrole
Begin schoolkamp in Voorthuizen
Verwachte aankomst bij school
Juf Marjolein jarig
Tweede Pinksterdag, leerlingen zijn vrij
Juf Yvonne jarig
Studie leerkrachten, leerlingen zijn vrij
Buitenspeeldag in de Wijk
Meester Michiel jarig
Juf Marieke vervangt juf Thea
Start Avondvierdaagse
Hanneke vervangt juf Anita
Juf Marieke vervangt juf Thea
Juf Bernice jarig
Juf Marloes B vervangt juf Denise
Juf Elles vervangt juf Crista
Juf Herma jarig
Juf Simone jarig

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

1-8
8a
1-8
3a
MR
8a en 8b
8a en 8b
8a en 8b
5a
1-8
3b
1-8
wie wil
5b/ 6b
2b
wie wil
6a
2b
5a
1c
1a/ 2a
3a
8b

