Het Schakeltje
Brede School Ammerzoden
Jaargang 2017-2018
Nummer 02
Vrijdag 8 september 2017
Nieuw lid MR gezocht

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

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

Beste ouders, zoals u vorige week in het
Schakeltje heeft kunnen lezen is de MR op zoek
naar een nieuw lid. Heeft u interesse, geeft u
zich dan uiterlijk 15 september op door een
mailtje te sturen naar:
mr@deschakelammerzoden.nl.
Op de website van de school kunt u meer
informatie vinden over de MR.

Uitnodiging Brulviering
Studiedag – woensdag 13 september
Zoals u in de schoolgids heeft kunnen lezen, hebben
we komende woensdag 13 september onze eerste
studiedag. Deze dag gebruiken we onder andere om
de individuele groepsplannen vast te leggen.
Daarnaast gaan we ons als schoolteam verder
oriënteren op nieuwe onderwijsvormen, zodat we
onze leerlingen in de toekomst een uitdagender
onderwijsaanbod kunnen geven.

Schoolreis
Dinsdag 12 september gaan de groepen 1 t/m 7
naar Billybird park (Hemelrijk). School start
gewoon om 8.30 uur. De bussen vertrekken
circa 9.15-9.30 uur vanaf de Kerkemorgen
(visje).
Alle kinderen mogen die dag natuurlijk drinken
en wat lekkers meenemen in een rugtas. Lunch
is niet nodig om mee te nemen, daar wordt voor
gezorgd! Voor jonge kinderen is het fijn als er
een extra setje kleding in de tas zit…
We verwachten rond 17.30 uur weer terug te
zijn.

Zondag 10 september
2017 om 10.10 uur is er in
de St. Martinuskerk te
Kerkdriel een
“Brulviering“. Dit is een
kindergebedsviering voor
kinderen t/m +-/- 6 jaar;
bedoeld om hen op een
speelse en muzikale
manier kennis te laten
maken met het geloof en de kerk.
Wij zouden het leuk vinden om jou samen met
je mama en / of papa daar te ontmoeten. Neem
je broer(tje) en / of zus(je) ook gezellig mee!
Dus ook de grotere broer(s) en zus(sen) zijn van
harte welkom. Wij zouden het leuk vinden als je
een muziekinstrumentje meeneemt om bij de
liedjes te begeleiden. (papa en mama mogen
ook hun instrument meenemen) Tot zondag 10
september 2017 aanvang 10.10 uur.
Diaken Peter de Snoo
Noteer alvast de volgende viering 12 november
2017 om 10:10 uur.

Scrabble Café Ammerzoden
Infoavond onderbouw (gr 1 t/m 4)
Maandagavond 11 september is er de infoavond
voor de onderbouw.
• 19.00 uur: inloop met koffie voor de ouders
van de groepen 1-2.
• 19.15 uur: informatie in de eigen
kleuterklas.
• 19.30 uur: inloop met koffie voor de ouders
van de groepen 3-4
• 19.45: algemeen gedeelte in de grote hal,
voor alle ouders van groepen 1 t/m 4
• 20.15 uur: informatie in de klassen van
groepen 3 en 4.
Wij hopen op een grote opkomst!

13 september 2017, van 14:00 tot 15:30
Zin om eens gezellig te scrabbelen? Dat kan! Om
de week op woensdagmiddag is er gelegenheid
om een potje te scrabbelen in de bibliotheek. De
initiatiefnemers Ad Aarts en Heine Smits komen
om de twee weken bij elkaar.
Doe gezellig mee! De koffie staat klaar!
Aanmelden is niet nodig.
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