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Agenda
31 okt.
3 nov.
16 nov.
29 nov.
30 nov.
1 dec.
4 dec.
5 dec.

Informatiebijeenkomst 1ste
Heilige Communie
Maandsluiting groep 3
MR-vergadering
Rapport 1
Rapportgesprekken
Maandsluiting groep 4
Rapportgesprekken
Sinterklaas

Schooltijden
Al in eerdere nieuwbrieven hebben wij gewezen op
de starttijden van onze schooldagen. Toch zien we
nog steeds leerlingen ’s ochtends en tussen de
middag te vroeg op school.
Pas vanaf 8:15 zijn er leerkrachten buiten om te
surveilleren. Eerder is het dus niet handig dat
leerlingen rond de school hangen.
’s Middags zijn er pas vanaf 13:00 leerkrachten
buiten om te surveilleren. Tot die tijd is er dus geen
begeleiding. Kinderen mogen ook niet aansluiten bij
het afgesloten speelterrein waar de kinderen van de
TSO op dat moment aan het spelen zijn.
Daarom hierbij wederom de vraag om te zorgen dat
de kinderen pas vanaf 8:15 en 13:00 op school
komen, zodat ze op tijd in de rij kunnen aansluiten
om de schooldag te kunnen starten.

Prietpraat
Vanaf vandaag een nieuw onderdeel in onze
wekelijkse nieuwsbrief “Het Schakeltje”, namelijk
“prietpraat”. Regelmatig komen onze leerlingen
met leuke, opvallende, originele, relativerende of
gewoon grappige opmerkingen.
Hieronder een aantal van deze uitspraken van
afgelopen week:
• Juf wat zit er nu in dat mandje; herfstspulletjes
omdat het herfst is?
Ohhh, dan komt volgende keer Sinterklaas er
in!
• Juf, wanneer komen de kleuters van groep 3?
• Sommige kinderen werken met het
leesprogramma ‘bouw!’, waarop één leerling
zegt: ‘De bouwvakkers zijn er!’

Voor de kinderen uit de
groepen 1 t/m 5 organiseert
voetbalvereniging Jan van
Arckel weer 2 dagen om lekker
te komen voetballen met een
vriendje of vriendinnetje. Dus,
zit je in groep 1, 2, 3, 4 of 5 en
lijkt het je leuk om eens mee
te trainen, dan is dit het juiste moment! Zorg wel
dat je voetbalschoenen en scheenbeschermers
draagt. Wellicht kan je die van iemand lenen.
Wanneer ?
Woensdag 8 nov van 18.0019.00 u woensdag 15 nov van
18.00-19.00u
Waar ?
Op sportpark D’n Huybert,
Heiligenweg 2, 5324 JP
Ammerzoden

Heeft u de vragenlijst over uw
kind al ingevuld?
Afgelopen week heb ik
begrepen dat de vragenlijst
voor de Kindermonitor nog tot
en met dit weekend
beschikbaar is om in te vullen.
Om een zo goed mogelijk beeld te
krijgen van de gezondheid van de kinderen in
Ammerzoden, zou het mooi zijn als er zo veel
mogelijk ouders deze vragenlijst invullen.
Mocht u er dus nog niet aan toegekomen zijn, kunt
u bij de vragenlijst komen door op de volgende link
te klikken: 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
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