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Gesprekken 

Deze weken zitten we midden in de voortgangsgesprekken. Een drukke tijd voor de leerkrachten en een spannende tijd 

voor de leerlingen. 

 

Schoolvolleybaltoernooi 

Woensdag 12 februari hebben de groepen 3 t/m 6 het schoolvolleybaltoernooi in de sporthal. Ze starten om 14.30 uur en 

de prijsuitreiking is om 17.15 uur. Komt u ze ook aanmoedigen? 

 

Woensdag 19 februari is het de beurt voor de groepen 7 en 8. Zij starten om 14.30 uur en de prijsuitreiking is om 16.15 

uur. Ook zij vinden het leuk als er publiek is. 

 

Tennisclinic 

Vanaf maandag 9 maart hebben de groepen 5 t/m 8 een tennisclinic van drie keer. De eerste twee maandagen is het in 

de sporthal onder de gymles en de laatste keer bij mooi weer op de tennisbaan. 

 

Disco 

Woensdag 19 februari is er de PYAMA ONESIE PARTY.   Wij hebben er zin in!!! 

Groep1,2       : 18.00 uur-18.50 uur 

Groep 3 t/m 5: 19.00 uur-19.50 uur 

Groep 6 t/m 8: 20.00 uur- 20.50 uur 

 

Communicatie 

Heeft u vragen of iets mede te delen, komt u dan gerust langs bij Sandra.   
 
Zwangerschapsverlof 
Nog anderhalve week en dan gaat Frederike met zwangerschapsverlof. In april hoopt zij haar derde kindje in haar armen 
te houden. Na de voorjaarsvakantie wordt zij vervangen door Christa Blonk. Christa heeft een lange tijd op De Schakel 
gewerkt. Wij vinden het erg leuk dat zij weer even terugkomt. De vervanging duurt tot de zomervakantie. 
 
Leerlingenraad 
Afgelopen vrijdag was er de eerste leerlingenraad. De volgende leerlingen vertegenwoordigen hun groep: 
Groep 5: Tim 
Groep 6: Marleen 
Groep 7: Loïs 
Groep 8: Rosali 
Op de eerste bijeenkomst is er uitgelegd wat er van hen verwacht wordt. 
Ook hadden ze al een eerste heel belangrijke taak. In de zomervakantie komt er door de hele school een nieuwe vloer. 
Zij mochten hun mening geven over welke kleuren zij mooi vinden voor in de school, net als alle juffen en de meester. 
 

Leerlingenraad 
 
 



Belangrijke data 
In februari: voortgangsgesprekken. 
12 februari: Schoolvolleybal gr 3 t/m 6 
19 februari: Schoolvolleybal gr 7, 8 
19 februari: Disco 
21 februari: Studiedag, leerlingen vrij. 
24 t/m 29 februari: Voorjaarsvakantie 
04 maart: Luizen pluizen 
06 maart: Kunstgebouw Verteltheater gr 7,8 
09 maart: Tennisclinic gr 5 t/m 8 
09 maart: Kunstgebouw gastles gr 1, 2 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
  


