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Opening Kinderboekenweek

Agenda
9 okt.
10 okt.
13 okt.
14 okt.
24 okt.
31 okt.
3 nov.

Spreekuur GGD
Vergadering Oudervereniging
Afsluiting Kinderboekenweek
Start herfstvakantie
Voorleeswedstrijd
Informatiebijeenkomst 1ste
Heilige Communie
Maandsluiting groep 3

Vandaag hebben we de Kinderboekenweek officieel
geopend. Paul van Loon (de bijna échte) kwam
speciaal langs om het boek “De Gruffalo” voor te
lezen. Laat het “griezelen” maar beginnen…

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?

Uitslag verkeers-poll
Hoewel de vraagstelling wellicht te vaag was
geformuleerd, hebben we toch een helder beeld
gekregen ten aanzien van de verkeers-poll op
SchouderCom.
De meerderheid van de ouders vindt de
verkeersveiligheid aan de Hogesteeg een primaire
taak van de gemeente. Deze situatie vraagt wel
degelijk om aandacht vanuit de gemeente
Maasdriel, maar in een tijd van werkende ouders is
het lastig om hiervoor vrijwillige verkeersbrigadiers
in te zetten.
Met de uitslag van de poll en eigen onderzoek gaan
we opnieuw een beroep doen bij de gemeente.

Kascontrole Oudervereniging
Ieder schooljaar wordt er door de oudervereniging
middels een kascontrole een financiële
verantwoording over de ouderbijdrage afgelegd.
Deze financiële stukken zijn
momenteel akkoord
bevonden en liggen
vanaf komende week ter
inzage bij de directie.
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Heeft u de vragenlijst over uw
kind al ingevuld?
Tot uiterlijk 13 oktober kunt u de
vragenlijst voor de Kindermonitor
invullen. Mocht u er nog niet aan
toegekomen zijn, klik op
www.kindermonitoropschool.nl. U komt dan direct
bij de vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst
duurt circa 25 minuten.
Uw antwoorden helpen de gemeente en school om
activiteiten en voorzieningen te organiseren voor u
en uw kind. Daarmee willen ze bijdragen aan een
gezond en prettig leven voor uw kind.
Alvast hartelijk dank voor het invullen van de
vragenlijst!
Namens de onderzoekers van de Kindermonitor,
Drs. Mirande Dawson
Ir. Meta Moerman
PS. Heeft u nog vragen? Mail of bel:
kindermonitor@ggdgelderlandzuid.nl | 0800 –
0200823
Nieuwe leden MR
Afgelopen weken hebben twee ouders zich
beschikbaar gesteld voor de MR. Dit houdt in dat er
geen verkiezingen hoeven te worden gehouden en
dat beide leden plaats mogen nemen in de MR om
de ouders van de school te vertegenwoordigen.
Hieronder stellen zij zich voor.

Patricia de Cocq
Mijn naam is Patricia de Cocq. Ongeveer 1,5 jaar
geleden zijn Menno en ik met onze kinderen Lars
(5 jaar, groep 1/2b) en Sven (3 jaar) in
Ammerzoden komen wonen. Ik werk bij HAS
Hogeschool in Den Bosch als directeur van de
opleiding Toegepaste Biologie. Nu kan ik zowel de
kinderen wegbrengen en met de fiets naar mijn
werk. Ik vind het erg leuk dat ik als MR-lid mag
meedenken over het reilen en zeilen van onze
mooie basisschool.

A.M.V. = Algemene MUZIKALE Vorming op De
Schakel
Brede School – Muziek maken is een geweldige
hobby. En zeker nu je de kans krijgt om in aanraking
te komen met muziek .
Vandaag, vrijdag 6 oktober, hebben de groepen 4
en 5 een kennismaking les A.M.V. gehad. De
enthousiaste muziek docente Jacqueline Arts is in
de klas geweest en heeft verteld over muziek maar
ook samen met jonge muzikanten iets laten horen!
In samenwerking met Fanfare St. Caecilia wordt ook
dit jaar weer een cursus Algemene Muzikale
Vorming aangeboden. Deze cursus is vooral bedoeld
om kinderen kennis te laten maken met ritmes,
zingen, instrumenten en het orkest. De cursus
bestaat uit 15 lessen. Op vrijdagmiddag van 13.30
tot 14.30 uur op brede school De Schakel. Eerste
AMV les is vrijdag 27 oktober a.s. Er zijn kosten
verbonden aan deze cursus. Aanmelden of
informeren bij Suzanne Mommersteeg 0652283317 jeugdcommissie@stcaeciliaammerzoden.nl
De AMV cursus is een goede voorbereiding op het
bespelen van een instrument. In Ammerzoden is het
mogelijk om muzieklessen te volgen voor slagwerk,
saxofoon, hoorn en klein koper zoals bugel, cornet
of trompet. www.stcaecilia-ammerzoden.nl
Uit onderzoek is echter ook gebleken dat muziek
maken een positieve invloed heeft op de
intelligentie en de sociale vaardigheden van
kinderen. Samen muziek maken versterkt
bovendien het groepsgevoel en discipline en is het
aanleiding voor een positief zelfbeeld. Rekenen en
taal zijn natuurlijk belangrijk maar het is goed om
af en toe óók die andere hersenhelft aan even het
werk te zetten.
www.facebook.com/St.CaeciliaAmmerzoden

Merit Michielsen
Leuk om me via deze weg voor te kunnen stellen.
Ik ben Mérit Michielsen, moeder van Noud en
Rens. Deze twee jongens gaan met plezier naar
school. Dat komt door de docenten die zich voor
hen en de andere kinderen inzetten, maar ook
door het beleid dat de school opzet en uitvoert. In
de MR denk ik graag mee over wat er op De
Schakel gebeurt. Ik wil mijn ideeën als betrokken
ouder delen, maar ook neem ik mijn kennis en
ervaring als communicatieadviseur mee. Heb je
zelf suggesties of opmerkingen voor de MR? Ik
hoor ze graag!
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