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Minister Slob 

Onderstaande tekst is de reactie van onze bestuurder Liesbeth Augustijn naar aanleiding van het artikel in Trouw van 

minister Slob. 

 

In reactie op het artikel in Trouw ‘Slob: Homoseksualiteit afkeuren mag zolang scholen zorgen voor een veilig 

leerklimaat’ het volgende: Wat Stichting Onderwijs Primair betreft staat het afkeuren van homoseksualiteit haaks op het 

creëren van een veilig leerklimaat. Onderwijs Primair geeft haar leerlingen mee dat je je volle potentieel moet kunnen 

benutten voor een betekenisvolle deelname aan de maatschappij. Daar maakt je geaardheid deel van uit. Iedereen is 

welkom op onze scholen, als leerkracht én leerling, met oprechte belangstelling voor je geaardheid, culturele 

achtergrond of levensovertuiging. Wij wijzen discriminatie op welke grond dan ook af! Wij vinden het standpunt van Arie 

Slob een onderwijsminister onwaardig en nemen hier afstand van! 

 

Corona 

Gelukkig zijn wij op De Schakel nog niet hard getroffen door het Coronavirus. Wij doen er alles aan om dit ook zo te 

houden. Vandaar nogmaals de vraag aan u om te zorgen dat de kinderen niet te vroeg naar school komen. Als zij vanaf 

8.05 uur op school aankomen, kunnen ze direct naar binnen. Om 8.15 uur moeten de kinderen in de klas aanwezig zijn. 

Voor de kleuters geldt dat zij in de rij met de juf of meester mee naar binnengaan. Groep 1/2b gaat 10 minuten later naar 

binnen dan groep 1/2a. 

Samen houden wij de school gezond. 

 

                                   
Leerlingenraad 

Vorige week vrijdag is de leerlingenraad voor het eerst bij elkaar gekomen. Voor groep 5 zit Senn nieuw in de raad. Voor 

de groepen 6,7,8 zijn het dezelfde kinderen als vorig jaar: Loïs voor groep 8, Marleen voor groep 7 en Tim voor groep 6. 

Deze drie leerlingen zijn het vorige schooljaar helaas maar 2 keer bij elkaar gekomen. 

De eerste bijeenkomst is vooral gegaan over wat er van de leerlingenraad verwacht wordt. De volgende bijeenkomst is 

donderdag 10 december. 

 

Sinterklaas              

Gelukkig komt de Sint dit jaar wel De Schakel bezoeken. Hij ontvangt de groepen 1 t/m 5 apart in het speellokaal. Elke 

groep doet iets leuks en gezelligs voor de (bijna) jarige Sint. Helaas komt Piet niet mee dit jaar. Sint heeft nu een 

moeder van de ouderraad gevraagd of zij hulppiet wil zijn en gelukkig vindt zij dat erg leuk om te doen. De schoenpiet 

mag helaas ook niet komen, maar ook daar is een oplossing voor gevonden. Maar die verklappen wij nog lekker niet. 

Dat is nog een verrassing. Samen met de kinderen gaan we er op De Schakel een mooi feest van maken. 

De groepen 6 t/m 8 gaan lootjes trekken om voor elkaar surprises te maken. Verdere informatie krijgt u via de Social 

Schools app. 



 

Kerst               

De kerstcommissie is nog druk bezig met alle mogelijkheden te bekijken voor het kerstfeest op school. Zeker is nu wel 

dat het dit jaar geen kerstmaaltijd klaargemaakt door ouders gaat worden. Wij houden u op de hoogte. 

                

 
november: lootjes trekken surprises 
04 december: Sinterklaasfeest 
 


