
Programma laatste schoolweken schakelklas  
ma 9 juli t/m ma 16 juli 2018 

Kenmerk: 1718-020-205 

 

Beste ouders/ verzorgers en leerlingen van de schakel,  

 

Hierbij ontvangt u het programma van de laatste schoolweken. Alle leerlingen uit 

de schakelklas hebben maandag 9 juli het 1e t/m 5e uur themalessen. Het thema 

is ‘Spellen’! Op dinsdag en donderdag hebben de schakelleerlingen 2 uitjes in de 

Zaanstreek.  Vrijdag hebben de leerlingen een zwemdag. Maandag 16 juli is de 

laatste schooldag, deze dag nemen de leerlingen afscheid van elkaar.  

 

 

Maandag 9 juli  8.45-13.15  Themalessen ‘Spellen’!  

 Boekencontrole en –inname door mentoren      

                                        kluissleutel inleveren 

 Ouderavond Schakel 

   

 

Dinsdag 10 juli   9:00-12:30  Jeu de Boules, Koog aan de Zaan 

  Ouderavond Schakel 

   

Afspraken: 

 Leerlingen starten om 9.00 uur op school, vanuit school 

vertrekken we gezamenlijk met de fiets. 

 Leerlingen moeten zelf hun eten en drinken meenemen. 

 Leerlingen krijgen wat lekkers tussendoor.  

 Einde programma is om 13.30 uur. We fietsen samen naar 

Saenstroom. Als uw kind zelfstandig naar huis mag 

fietsen, geeft u dit dan door aan de mentor.  

 

 

Woensdag 11 juli   8.45-13.15  Themalessen ‘Spellen’! 

   

 

 

 

Donderdag 12 juli   9:00-12:30  Culturele dag, Zaanse Schans 

 

Afspraken: 

 Leerlingen starten om 9.00 uur op school, vanuit school 

vertrekken we gezamenlijk met de fiets. 

 Leerlingen moeten zelf hun eten en drinken meenemen. 

 Leerlingen krijgen wat lekkers tussendoor op beide dagen.  

 Einde programma is om 13.30 uur. We fietsen samen naar 

Saenstroom. Als uw kind zelfstandig naar huis mag 

fietsen, geeft u dit dan door aan de mentor.  



 

Vrijdag 13 juli  10.00-13.00  Zwemdag bij Crommenije  

(of bij slecht weer programma op school) 

 

 Leerlingen gaan zelfstandig naar Crommenije.  

Adres: Rosariumpark 1, 1561 TV Krommenie. 
 Leerlingen mogen eten en drinken meenemen, maar 

krijgen in het zwembad ook een patatje.  

 Vergeet niet om zonnebrandmiddel mee te geven. 

 Als uw kind geen zwemdiploma heeft (en dus niet in het 

diepe mag), geeft u dit dan door aan de mentor.  

 Om 13.00 uur vertrekken we vanuit het zwembad. Als uw 

kind langer mag blijven geef dit dan door aan de mentor.  

 

 

Maandag 17 juli  09.30 – 10.15 uur Afscheid van de klas  

na 10.30 uur begint de vakantie voor de leerlingen! 

 

 

 

 

 

 

Onze docenten zijn nog aanwezig tot en met vrijdag 20 juli. Ons ondersteunend 

personeel is tot en met 24 juli op school.  

 

De school begint weer op maandag 3 september a.s. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Mw. S. van Briemen, teamleider 
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