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Agenda
4 okt.
5 okt.
6 okt.
9 okt.
14 okt.

Studiedag Bommelerwijs
(leerlingen vrij)
Landelijke stakingsdag
(geen school)
Start Kinderboekenweek
Spreekuur GGD
Start herfstvakantie

Online spel: Kraak de code

Noodoproep vrijwilligers TSO
Helaas hebben we op onze oproep betreft onze
vraag naar nieuwe overblijfkrachten geen respons
mogen ontvangen.
Met ons team van overblijfkrachten doen we er
alles aan ten alle tijden opvang te bieden. Maar
helaas wordt het voor ons, door volle groepen met
vast geplaatste kinderen, steeds lastiger flexibele
opvang aan te bieden.
Dit maakt dan ook dat er momenteel geregeld een
flexibele aanvraag moet worden afgekeurd.
We vinden het zeer vervelend niet alle gewenste
aanvragen met goedkeuring te kunnen
beantwoorden, maar hopen nog steeds van harte
dat we nieuwe overblijfkrachten
mogen ontvangen binnen ons team.
Met vriendelijke groet,
Kinderopvang de Toverfluit
Melissa Donker

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.

Uitnodiging Kindmonitor
Op de achterkant van dit Schakeltje vindt u de
officiële uitnodiging voor de kindmonitor. Via
www.kindermonitoropschool.nl komt u bij de
vragenlijst van de Kindermonitor. Namens GGD
Gelderland-Zuid danken wij u bij voorbaat
hartelijk voor uw bijdrage.

Ben jij dol op Griezelen? Kom dan snel naar de
Bibliotheek! De Bibliotheek is deze week
ingericht op het onderwerp “Gruwelijk Eng”. In
de Bibliotheek staan spannende boeken en via
de computer kunnen je meespelen met
Codewoord. Een digitaal spel voor kinderen in
de leeftijd van 8 t/m 12 jaar. Durf jij dit jaar het
codewoord te kraken? Ga op zoek naar het
woord door spannende vragen te
beantwoorden. Elk antwoord bevat een letter
van de oplossing. Aan het eind mag je nog even
puzzelen om de letters op de juiste plek te
krijgen. Kraak je het codewoord, vul dan jouw
antwoord in en
maak kans op
een prijs! Ben je
nog niet klaar
met griezelen?
Lees dan de
spannende
boekentips die je
na het invoeren van elk antwoord krijgt.

Voorleesfeest
Woensdag 4 oktober van 15.30 tot 16:30 uur is
er in de bibliotheek een spannend voorleesfeest
met aansluitend knutselen. Dus kom naar de
bibliotheek.
Aanmelden is niet nodig. Iedereen is vrij om te
komen luisteren en aan te schuiven.

Kinderboekenweek 4 t/m 15 oktober
Bonnenspaaractie The Read Shop Hedel
In de Kinderboekenweek wil The Read Shop
weer een bonnenactie met de scholen in de
omgeving organiseren. Alle kassabonnen van
kinderboeken, die gekocht zijn bij The Read
Shop Hedel tijdens de Kinderboekenweek
kunnen op school worden ingezameld. 10% van
het totaalbedrag wordt vervolgens door The
Read Shop omgezet in een Kinderboekenbon die
door de school te besteden is voor de aankoop
van nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek.
Doen jullie mee?
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Hoe gaat het met uw kind?

Beste ouder,

U ontvangt dit bericht, omdat wij u willen vragen mee te doen aan de Kindermonitor.
Wat is de Kindermonitor?
Om de vier jaar onderzoeken wij 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.
Wat vragen wij van u?
Via www.kindermonitoropschool.nl komt u bij de vragenlijst van de Kindermonitor.
Wij vragen u om voor één kind uit uw gezin de vragenlijst in te vullen. Welk kind dit
is, bepaalt de computer wanneer u met de vragenlijst begint. Let op: stem met
elkaar af welke ouder/verzorger de lijst invult. Dit om te voorkomen dat voor
hetzelfde kind 2 vragenlijsten worden ingevuld.
Heeft u nog vragen?
Mail of bel: kindermonitor@ggdgelderlandzuid.nl | 0800 – 0200823.
Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw bijdrage aan de Kindermonitor!
Namens de onderzoekers van de Kindermonitor,
Drs. Mirande Dawson
Ir. Meta Moerman
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