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Informatieavond voor boven- en onderbouw

Agenda
4 sept.
11 sept.
12 sept.
13 sept.
19 sept.
28 sept
29 sept.

Informatieavond bovenbouw
Informatieavond onderbouw
Schoolreis
Studiedag (leerlingen vrij)
Schoolfotograaf
Schoolfotograaf (reserve)
Bag2School

Aanstaande maandag start de informatieavond
voor de bovenbouw. Via SchouderCom heeft u
hier een uitnodiging voor gehad. Voor de
groepen 5/6 start de avond rond 19:00 en voor
de groepen 7/8 om 20:15 met een inloop.
De informatieavond van de onderbouw is op
maandag 11 september. U ontvangt via
SchouderCom de precieze planning van deze
avond.

Schoolreis
We zijn weer begonnen…
Na een welverdiende vakantie zijn we
deze week dan toch weer begonnen
aan het nieuwe schooljaar. Middels het
Sch@keltje hopen wij u wekelijks op de
hoogte te houden van al het nieuws rond de Brede
School.
Vanaf deze kant wensen wij iedereen een plezierig,
succesvol en leerzaam schooljaar toe!

Onze schoolreis voor alle groepen (behalve
groep 8) is al op dinsdag 12 september a.s.
De locatie is: Billy Bird Park Hemelrijk (bij
Volkel). Kijk maar een op hun website:
www.billybird.nl
Met 4 bussen gaan we daarnaartoe. Vertrek op
school om 9.30 u. De leerlingen worden tussen
17.15 en 17.30 u weer thuis verwacht. De school
begint wel gewoon om 8.30 uur.
Meer info volgt volgende week.

Update juffrouw Adje

MR zoekt ouder
De MR van basisschool De Schakel is op zoek
naar een enthousiaste betrokken ouder die mee
wil denken aan o.a. het beleid van aannemen
van leerkrachten, meedenken met het kijken
naar nieuwe methodes, het vakantierooster, de
begroting en nog veel meer zaken die spelen…
We vergaderen ongeveer 6 tot 8 keer per jaar.
Interesse?? U kunt zich aanmelden via:
mr@deschakelammerzoden.nl

Schoolfoto
Op dinsdag 19 september zal “Nieuwe
Schoolfoto” weer de gehele dag op school zijn
om met de start van het schooljaar mooie foto’s
te maken. Deze dag zullen zowel de portret-,
groeps- als de broer/zus-foto’s gemaakt gaan
worden. Schrijf in uw agenda!

Sjors Sportief & Sjors Creatief
Deze week hebben alle kinderen het
“Sjorsboekje” mee naar huis gekregen. Dit
boekje staat boordevol leuke kennismakingsactiviteiten van diverse (sport)aanbieders uit
onze gemeente. Op de achterkant van dit
Sch@keltje vindt u meer ouderinformatie
omtrent dit aanbod.

De vakantie zit er op. Ik hoop dat iedereen een
goede vakantie heeft gehad en een fijne start
heeft gemaakt in het nieuwe schooljaar. Helaas
kan ik er nog niet bij zijn bij de start van het
schooljaar. In de vakantie ben ik geopereerd, en
nu herstellende van deze operatie. Als alle
controles goed zijn begin ik op 15 september
aan het laatste traject van de behandeling : 3
chemokuren. Rond eind november kan ik dan
gaan herstellen van de chemo, om daarna weer
geleidelijk aan mijn werk op De Schakel weer op
te pikken. Daar kijk ik erg naar uit en dat geeft
me de kracht om de behandeling te doorstaan.
Groet, Adje Timmermans

Voorleespret in de bieb
In de bibliotheek kun je op woensdagmiddag
van 15:30 tot 16:00 uur terecht voor een half
uurtje voorleespret! Kinderen kunnen met een
vriendje of vriendinnetje naar de Bibliotheek
komen om te luisteren naar een mooi verhaal.
Aanmelden is
niet nodig.
Iedereen is vrij
om te komen
luisteren en aan
te schuiven.
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