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Leerlingen vrij – 4 & 5 oktober 2017
Door een samenloop van omstandigheden zijn de
kinderen zowel op 4 als 5 oktober vrij van school.
Op woensdag 4 oktober stond al een studiedag voor
alle scholen van Bommelerwijs gepland. Sinds
vorige week is donderdag 5 oktober (dag van de
leraar) vanwege de landelijke staking in het Primair
Onderwijs er bijgekomen.

Bag2School
Op vrijdagochtend 29
september is de eerste
Bag2School-actie van dit schooljaar. Tussen 8:00 en
8:30 kunt u 2de hands kleding, beddengoed, tassen
en schoenen achterlaten bij de Bag2school-auto.
Met de opbrengst van deze actie kan onze
oudervereniging weer leuke activiteiten voor onze
kinderen organiseren.

Eerste Heilige communie
Wellicht mag uw zoon of dochter dit jaar de 1ste
Heilige communie doen. De communie bestaat uit 3
vieringen:
• 8 april om 9.30 de presentatieviering
• 27 mei om 11.00 de communie
• 24 juni om 9.30 de naviering
Dinsdag 31 oktober om 19.30 uur is in de aula van
basisschool De Schakel een infoavond. U bent van
harte welkom. Deze avond bestaat uit
• Inschrijving voor de communie
• Informatie betreft de communie
• Planning / overzicht kind middagen en
vieringen
Indien u uw kind ter communie wilt laten gaan,
graag voor de infoavond aanmelden
mail: communiegroepammerzoden@gmail.com
Groetjes Hanneke Danklof (06-15147647) en Joske
v/d Oord - de Wit (06-54380526)

Eens in de vier jaar onderzoekt de GGD
Gelderland-Zuid in opdracht van de gemeenten
in onze regio, hoe het gaat met de meest
jeugdige inwoners (0-12 jaar).
- Hoe staat het met hun gezondheid?
- Zitten ze goed in hun vel?
- Hebben ze voldoende
speelgelegenheid en groen om zich
heen?
Uw antwoorden helpen de gemeente en school
om gezonde activiteiten te organiseren en
goede voorzieningen te treffen. Voor u en uw
kind.
Volgende week ontvang u via het Schakeltje een
uitnodiging en link om de vragenlijst horende bij
deze kindmonitor digitaal in te vullen.

Start van de schooldag
Tijdens de afgelopen herfst- en regenachtige
dagen, merken we op dat er al vroeg kinderen
op het plein bij school staan. Soms zelfs al voor
8:00 uur. Helaas kunnen de kinderen bij slecht
weer pas om 8:15 de school in. Wanneer het
overigens wél droog weer is, wordt er pas vanaf
8:15 buiten gesurveilleerd.
Daarom vragen wij u om de kinderen niet te
vroeg naar school te sturen.
Alvast dank voor uw medewerking

Verkeerssituatie De Schakel
Al enige tijd worden er vanuit diverse ouders
zorgen geuit omtrent de verkeerssituatie rond
de Hogesteeg aan de achterkant van Brede
School De Schakel. De gemeente Maasdriel
neemt deze zorgen serieus, maar wil ook weten
of ouders actief willen meewerken aan het
verbeteren van deze verkeerssituatie. Concreet
zou dit betekenen dat er op 3 momenten op de
maan-, dins- en donderdagen en op 2
momenten op de woens- en vrijdagen
verkeersbrigadiers (eventueel aangevuld met
leerlingen) nodig zijn.
Op SchouderCom hebben we daarom een “poll”
geplaatst met de volgende vraag:
- Zou u structureel en actief kunnen
meewerken aan verbetering van de
verkeerssituatie?
Deze poll is uiteraard niet bindend, maar geeft
een indicatie hoeveel animo en draagvlak er
vanuit ouders is.
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Burendag in de Ontmoetingstuin

Gratis tennisles

Help jij mee om het grootste spinnenweb van
Ammerzoden te maken? Kom dan a.s. zaterdag
23 september naar de Ontmoetingstuin bij Het
Zonnelied, start 13.30 tot 16.30 uur. Daar vieren
we Burendag, en gaan we met elkaar aan de
slag om een groot spinnenweb te maken. Tot
dan!

Voor alle kinderen uit de groepen 4, 5 en 6
wordt er zondag 8 oktober van 10.00-11.00 uur
een gratis tennisles gegeven bij TV Ammerzoden
(advocatenlaan 7)
Mocht je hieraan mee willen doen stuur dan een
mail met je naam en leeftijd naar info@tstk.nl
Met sportieve groeten, Tom Kreemers

Muziek maken doe je samen!
Op zaterdagmiddag 23 september 15.00
Ammerzodense jeugd maakt samen muziek in
‘hun’’ kasteel, Kasteel Ammersoyen. Tijdens
Muzikale Mo(NU)menten. Optredens zijn gratis
Opleidingsorkest St. Caecilia heeft een brede
jeugdopleiding, die al begint op de basisschool.
Wij vinden het namelijk belangrijk dat iedereen
de kans moet krijgen om met muziek in
aanraking te komen. Dat begint bij ons al op de
basisschool. In de lessen wordt gewerkt met een
speciaal muzikaal lespakket. Ook bieden wij in
samenwerking met brede school De Schakel in
Ammerzoden, cursussen Algemene muzikale
vorming (AMV) aan.
St. Caecilia biedt zelf individuele muzieklessen
aan voor blaasinstrumenten en slagwerk. Het
gezamenlijk musiceren met andere jeugdige
muzikanten kan in onze twee jeugdorkesten
(eerst de beginnersgroep, vervolgens het
opleidingsorkest) of de slagwerkgroep.
En dan is het moment van optreden! A.s.
zaterdag 23 september om 15.00 uur speelt het
opleidingsorkest en de beginnersgroep tijdens
Muzikale Mo(NU)menten in Kasteel
Ammersoyen. Kom kijken en luisteren naar onze
jongste leden, Isabelle, Martijn, Rens, Jesse,
Minthe en alle andere jeugdige muzikanten.
Wil jij ook een instrument leren bespelen? En zit
je in groep 6, 7 of 8. Er is nog plaats bij de
drumlessen op vrijdagmiddag. Bij saxofoon les
op maandag is nog 1 plaatsje vrij of wil liever
bugel? Neem contact op met leerling
coördinator Coleta Goesten 073-5995678.
Facebook:
www.facebook.com/StCaeciliaAmmerzoden
Website: www.stcaecilia-ammerzoden.nl
Of stuur een berichtje naar:
jeugdcommissie@stcaecilia-ammerzoden.nl

Kinderpostzegels
Op woensdag 27 september gaat de allergrootste
scholenactie van Nederland weer van start:
de Kinderpostzegelactie. Grote kans dat u hier zelf
als kind ook aan mee heeft gedaan. Dit
jaar is het namelijk het 69e jaar dat de actie
plaatsvindt. In al die tijd is er eigenlijk weinig
veranderd. Kinderen zetten zich nog steeds in voor
andere kinderen, door producten te
verkopen. Wel hebben we de actie wat meer van
vandaag gemaakt.
Veranderingen Kinderpostzegelactie
• bestellingen worden per post geleverd, kinderen
hoeven dat niet meer zelf te doen;
• het productaanbod is groter dan alleen
postzegels;
• bekende YouTuber Dylan Haegens geeft uw kind
leuke en leerzame tips;
Nieuw dit jaar: de bestel-app
Dit jaar kunnen kinderen ook met de bestel-app op
hun telefoon verkopen! Dat maakt het
verkoopproces voor uw kind, leerkracht en kopers
namelijk stukken makkelijker.
We hebben de app zo gemaakt, dat uw kind op pad
kan zonder actieve internetverbinding.
De app slaat de bestellingen op en zodra uw kind
(thuis) weer wifiverbinding heeft, worden
alle bestellingen automatisch naar ons
doorgestuurd. U hoeft zich dus geen zorgen te
maken over extra telefoonkosten.
Uw toestemming
Uiteraard bepaalt u of uw kind mag meedoen via de
bestel-app. Wilt u dit liever niet? Dan is
deelname op de oude bekende papieren manier
ook gewoon mogelijk.
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