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Feestweek in laatste schoolweek  

Van maandag 16 juli 2018 tot en met vrijdag 20 juli heeft de Schakelklas een feestweek!   
De reden van het feest is dat onze school een nieuwe naam krijgt. De naam Schakelklas past niet 
meer, want met 7 klassen we zijn nu echt een flinke school. 
Op donderdag 19 juli maken we de nieuwe naam van onze school bekend. Hierover leest u verder 

meer.  
Het programma voor deze week is : 
 
Maandag 16 juli : Sportdag 
Uw kind mag met sportkleding op school komen. We 
lopen dan naar het speelterrein aan de rand van 
Weidevenne. Dat is maar 5 minuten lopen. Zie het kaartje 
hiernaast. Daar zullen we de hele dag sportactiviteiten 
doen. Aan het einde van de dag lopen we weer naar 

school terug. De kinderen nemen net als iedere dag hun lunch mee naar school.  
 
Dinsdag 17 juli : Lunch 
Een rustige dag op school, maar we hebben wel een gezellige lunch op het programma staan. Wilt u 
voor deze dag eten maken samen met uw kind. Uw kind mag dat dan meenemen, zodat wij dat 
tijdens de lunch met elkaar kunnen opeten. De kinderen krijgen binnenkort een formulier mee 
waarop u kunt schrijven wat u voor deze lunch wil maken. 
  
Woensdag 18 juli : Speeltuin 
Vandaag gaan we naar speeltuin de Speelkraam, in Purmerend 
(Leeghwaterpark 2).  
Vervoer  
De kinderen die met de taxi komen worden afgezet bij de 
parkeerplaats  van het zwembad  
(Leeghwaterbad) vlakbij de speeltuin. Ze worden daar aan het eind 
van de ochtend ook weer opgehaald door de taxi.  
 De kinderen die op de fiets komen, moeten zelf naar het zwembad 
fietsen. Ze fietsen aan het eind van de ochtend zelf  weer naar huis.  
Kleding  
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De kinderen gaan veel spelen en bewegen, dus we raden aan om uw kind(eren) gemakkelijk zittende 
(sport)kleding te laten dragen (geen slippers!). Ook adviseren wij uw kind(eren) droge kleding mee te 
geven, want er is ook water. 
Eten en drinken  
De kinderen nemen gewoon hun eigen fruit en drinken mee dat ze om 10 uur kunnen op eten en 
drinken. Aan het eind van de ochtend krijgen de kinderen nog een ijsje van school. 
 
Donderdag 19 juli : Muziek, dans en nieuwe naam 

Deze dag is een grote feestdag met workshops muziek 
en dans voor alle kinderen. 
Om 13.15 uur geven de kinderen een voorstelling voor 
alle kinderen van school en ook aan de kinderen van de 
scholen van de Kraal, de scholen waar we samen mee 
werken. 
Als u het leuk vindt mag u hier ook naar komen kijken. 
U bent hierbij hartelijk welkom! 
Om 14.15 gaan we naar het plein bij ons gebouw. Daar 
gaan we de nieuwe naam van onze school 
bekendmaken. Ook hierbij zijn alle ouders van harte 

welkom!  
Om 14.45 uur, dus de gewone tijd,  is het afgelopen en gaan de kinderen naar huis. 
 
Vrijdag 20 juli   
Op deze dag ruimen we alle spullen op en begint de zomervakantie om 11.30 
uur. 
De kinderen zijn dus vanaf 11.30 uur vrij. 

 
  
 

Overige berichten: 
 
Vrije dag 
De kinderen hebben een vrije dag op vrijdag 6 juli. Dat is een studiedag voor het team. 
 
 
 
 
 
Oudergesprekken 
Maandag 10, dinsdag 11 en woensdag 12 juli  zijn de oudergesprekken. Komt u alstublieft op de 
afgesproken tijd! We vinden het fijn en belangrijk om even met elkaar te praten over hoe het gaat op 
school en thuis. 
 
 
 
Diploma-uitreiking op vrijdag 13 juli 
In juli nemen 30 kinderen afscheid. Omdat het zoveel kinderen zijn, is dit in de gymzaal. Deze keer is 
dat in de gymzaal. deur gaat open om 13.00 uur. De diploma uitreiking begint om 13.15 uur. De 
ouders van deze kinderen krijgen nog een aparte uitnodiging.  
De week daarna komen deze kinderen nog wel op school! 
 
Laatste schooldag tot 11.30 uur 
Op vrijdag 20 juli is het de laatste schooldag. De kinderen hebben dan les tot 11.30 uur en daarna 
begint de zomervakantie. We geven dit ook door aan de taxicentrales. 
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Taxivervoer 
Als uw kind volgend jaar nog in de Schakelklas zit en nog taxivervoer nodig heeft, dan moet u zelf 
weer vervoer aanvragen bij de gemeente waar u woont. Meestal helpt Vluchtelingenwerk hier wel 
bij. Lukt het niet, vertel het dan aan juf Sylvia of juf Ally. 
 
Eerste schooldag van het nieuwe jaar 
Op maandag 3 september 2018 gaat de school weer open. We beginnen dan weer met de lessen om 
8.45 uur op hetzelfde adres: Nijlstraat 160. Dan verwachten we alle kinderen weer op school. 
 
Afscheid van meester Herre, meester Leon en Juf Marga 
Dit schooljaar zijn er veel nieuwe juffen en een meester gekomen. Maar nu moeten we ook afscheid 
nemen van 3 collega’s. Juf Marga gaat werken op Sint Maarten en vertrekt.  Meester Leon heeft werk 
gevonden in Alkmaar. Natuurlijk vinden we dat jammer, maar wensen we hen ook heel veel succes 
op hun nieuwe werkplek! 
En Meester Herre was de afgelopen 2 jaar onze directeur. Hij gaat nu met pensioen. We hebben de 
afgelopen twee jaar heel fijn met hem gewerkt, maar begrijpen ook dat hij wil gaan genieten van zijn 
pensioen. Als u hem nog gedag wilt zeggen, kan dat ook op donderdag 19 juli om 14.45 uur tijdens 
de receptie die hoort bij de nieuwe naam.  
 
Naam nieuwe directeur 
Gelukkig is er een opvolger gevonden voor Meester Herre. Dat wordt juf Moniek Sanders. Zij zal hem 
opvolgen als interim-directeur. We hopen dat zij snel haar plek vindt op onze school. Juf Moniek 
werkte jaren voor het ABC in Amsterdam en weet veel van Nieuwkomers en NT2. We denken dan 
ook dat zij een geschikte opvolgster is. 
 

Belangrijke data 

s 

6 juli -De kinderen hebben vrij.  
-Day off. 
 يوم عطلة

10,11 en 12 juli -Oudergesprekken  
-Parents meetings 
 اجتماع أهالي االمور

13 juli om 13.15 uur 
Deur open om 13.00 uur 

-Diploma uitreiking en afscheid van 31 kinderen 
-Diploma ceremony / Farewell to 31 children 

طفل 30توديع  \توزيع الشهادات   
16 juli -Sportdag. Sportkleding voor buiten aandoen. 

-Sport day. Put on sport clothes for outdoors 

للعب بالخارج لبس المالبس الرياضية \نشاط رياضي   
17 juli -Samen lekker lunchen op school. Elk kind mag iets meenemen. 

-Eating tasty lunch together. Every child would get a dish.  
ك  ن األطفال. كل طفل يصطحب طبق للمدرسةالغداء المشتر بي   

18 juli -Speeltuin de Speelkraam. Alle kinderen gaan daar rechtstreeks 
naar toe, met taxi of fiets. 
 -Playground in  de Speelkraam. Coming straight to the playgroung, 
by taxi or by bicycle.  

ة اىل بالناكسي او  ءالحديقة سوا  حديقة اللعب السبيلكرام. ذهاب األطفال مباشر
 بالدراجة. 

19 juli -Hele dag Feest! 
Ouders zijn welkom om 13.00 uur voor de voorstelling. 
Om 14.20: onthulling van de nieuwe naam. 
15.15 uur: Receptie voor ouders en genodigden. 
                    Afscheid van meester Herre. 
-Full Day Party! 
Parents are welcome at 13.00 to watch the performance. 
At 14.20: unveiling the new name. 



 

 

15.15 hours: Reception for parents and guests. 
                     Farewell to Master Herre. 
 يوم احتفالي كامل

لمشاهدة العرض. 13:00يرحب بأولياء األمور من الساعة   

سيتم كشف النقاب عن اسم المدرسة الجديدة 14:20في الساعة   

  15:15الساعة  والضيوف فيحفل االستقبال لألهالي 

 توديع المدير هاري

20 juli tot 11.30 uur -Laatste schooldag en begin van de zomervakantie 

-Last day of school and start of summer vacation 
 اليوم المدرسي األخير و بداية إجازة الصيف

20 juli tot en met 2 
september 2018 

Zomervakantie 
Summer holiday 
 إجازة الصيف

Maandag 3 september 2018 -Weer naar school ! 
Start: 8.45 uur 
-Back to school 
Time: 8.45 a.m. 

  8:45و الحضور الساعة عودة الى المدرسة ال

 

 
              We wensen u allemaal en ook alle kinderen een hele fijne zomertijd toe! 

 

Happy Holidays   عطلة سعيدة 

Честит празник 
 

feliz día de fiesta 

Chúc mừng ngày lễ 

 

   Hartelijke groet, team Schakelklas. 
 

 

 
                               


