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Agenda
19 sept.
28 sept
29 sept.
4 okt.
5 okt.

Schoolfotograaf
Schoolfotograaf (reserve)
Bag2School
Studiedag Bommelerwijs
(leerlingen vrij)
Landelijke stakingdag
(geen school)

Landelijke stakingsdag – 5 oktober 2017
Zoals u in de landelijke media heeft kunnen lezen is
donderdag 5 oktober (dag van de leraar)
uitgeroepen tot landelijke stakingsdag. Basisschool
De Schakel zal daarom op deze dag gesloten zijn en
geen onderwijs verzorgen. Dit betekent dat de
kinderen zowel op woensdag 4 oktober (studiedag)
als op donderdag 5 oktober (stakingsdag) géén
school hebben.
In de bijlage van dit Schakeltje is een brief
toegevoegd die verdere uitleg geeft over de
achtergrond van deze stakingsdag. Wij hopen in het
belang van de kwaliteit van onderwijs voor nu en in
de toekomst op uw begrip.

Ook dit schooljaar zijn we weer op zoek naar
nieuwe vrijwilligers voor ons team van
overblijfkrachten.
Aangezien de groepen momenteel volledig
gevuld zijn, is het haast niet meer mogelijk om
flexibele opvang aan te bieden.
Dus, bent u 16 jaar en ouder, opa/oma, vader of
moeder of lijkt het u gewoon leuk en uitdagend
om aan te sluiten bij ons team?
Stuur dan een mail naar:
melissa@kdvtoverfluit.nl of neem een kijkje op
onze website voor verdere informatie:
www.kdvtoverfluit.nl

Schoolreis
Afgelopen dinsdag hebben
we een zeer geslaagde schoolreis naar Billy Bird
Park Hemelrijk gehad.
Bij de “Splash-attractie” zijn actiefoto’s
gemaakt, die via het internet te bekijken zijn.
Hiervoor ga je naar de volgende site:
https://www.billybird.nl/splashfoto
De code die je moet invoeren is:
6046424 (staat meestal al ingevuld) en daarna
107209206532

Excursie voor de groepen 7/8: Ja, Natuurlijk!!

Voorlichtingsavonden Cambium
Op 6 en 7 november 2017 worden voor de ouders
van de leerlingen van de groepen 8 uit de regio
voorlichtingsdagen georganiseerd. Beide
voorlichtingsdagen starten om 19.30 op de locatie
Buys Ballot in Zaltbommel aan de Courtine en zijn
bedoeld voor leerlingen die òf naar locatie De
Waard òf naar locatie Buys Ballot zouden willen
gaan op het voortgezet onderwijs.

In het project Ja, Natúúrlijk bezoeken we een
mediakunst-tentoonstelling waarbij de makers van
de kunstwerken zich hebben laten inspireren door
de natuur. Vervolgens hebben de kunstenaars
allerlei (moderne) technieken gebruikt om die
inspiratie te vertalen naar een kunstwerk. Aan de
leerlingen de taak om tijdens de excursie de juiste
bron van inspiratie te koppelen aan het juiste
kunstwerk.
Op dinsdag 10 oktober wordt groep 8 om 13.00
ontvangen, de excursie duurt tot 14.15 uur, waarna
om ongeveer 14.30 uur weer huiswaarts kan
worden gereden. Groep 7 is op donderdag 12
oktober aan de beurt. Ook deze excursie start om
13.00 uur en duurt tot 14.15 uur. Vertrektijd op
beide dagen is 13.30 uur vanaf school. De excursie
vindt plaats in het Kruithuis aan de Citadellaan 7 in
Den Bosch. Deelname aan deze excursie is uiteraard
alleen mogelijk als we voldoende rijouders hebben.
Zowel voor groep 7 als groep 8 zijn 8 rijouders
nodig. Daarvoor is inmiddels een bericht via
SchouderCom verstuurd.
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