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Kinderpostzegelactie

Agenda
29 nov.
30 nov.
1 dec.
4 dec.
5 dec.
6 dec.
13 dec.
21 dec.

Rapport 1 (grp. 2 t/m 8)
Rapportgesprekken
Maandsluiting groep 4
Rapportgesprekken
Sinterklaas
Speelgoedochtend grp. 1 t/m 4
Informatieavond V.O.
Kerstviering
(kinderen ’s middags vrij)

Planning rapportgesprekken
Vandaag krijgt u via SchouderCom de uitnodiging
voor de rapportgesprekken van donderdag 30
november en maandag 4 december. In de planning
is zo veel mogelijk rekening gehouden met uw
voorkeur.
Wij hopen u tijdens de rapportgesprekken te mogen
begroeten.

Dringende oproep – T.S.O.
Al eerder hebben wij uw aandacht gevraagd voor
onze tussenschoolse opvang (TSO), georganiseerd
door kinderopvang De Toverfluit.
Om de kwaliteit van deze opvang te kunnen blijven
garanderen zijn nieuwe overblijfkrachten nodig.
Wie wil het team komen versterken op maandag,
dinsdag en/of donderdag?
Als vergoeding voor deze inzet ontvangt u €.10,- per
keer!
Interesse of kent u vrienden, familie, kennissen die
dit ouden willen?
Mail naar melissa@kdvtoverfluit.nl of neem een
kijkje op onze website voor verdere informatie:
www.kdvtoverfluit.nl

Prietpraat
Hieronder een aantal van deze uitspraken van
afgelopen week:
• Juf, ik ben vandaag met mijn verkeerde been
uit bed gestapt.
Oh hoe komt dat zo?
Ja ik had me vergist!!!
• Leerling uit groep 3:
“Juf, ik weet de wortel van 144. Dat is 12.”

Als dank voor deelname aan
de kinderpostzegel-actie
hebben de kinderen een
vrolijk stickervel ontvangen.
Er hebben dit jaar ruim
400.000 kinderen van de
basisscholen in Nederland
meegedaan aan de
kinderzegelactie, waarbij
geld is opgehaald voor kwetsbare kinderen over de
hele wereld. Op de website van de
kinderpostzegelactie is precies te zien aan welke
doelen het opgehaalde geld wordt besteed.
Omdat onze school dit jaar al 25 jaar of langer
deelneemt hebben we een gouden certificaat
ontvangen met daar op het bedrag dat wij als
school dit jaar voor deze actie hebben opgehaald.

Bonnenactie The Readshop Hedel
Tijdens de Kinderboekenweek zijn er door de
kinderen een hele hoop bonnetjes ingeleverd op
school. Deze week hebben we daarvan het resultaat
mogen ontvangen. Er is maar liefst een bedrag van
€33,35 bij elkaar gespaard. Enorm bedankt!

Informatieavond voortgezet onderwijs
Ieder jaar organiseert onze
school voor de ouders van de
leerlingen van de groepen 8
een informatieavond, waarbij
vertegenwoordigers van de
diverse scholen van voortgezet
onderwijs uit de omgeving van
Ammerzoden uitleg geven in een door ons
toegewezen lokaal over hun eigen school,
voorafgegaan
door
een
korte
plenaire
introductieronde. Om 19.15 uur openen we de
deuren. De koffie/thee staat klaar. Om 19.30 start
het programma in de aula van de school. Na een
korte introductie volgen in de verschillende lokalen
van
onze
school
de
presentaties:
de
vertegenwoordigers van elke school geven 3 keer
achter elkaar deze presentatie: van 19.45-20.10, van
20.15-20.40 en van 20.45-21.15. Hierdoor is het
mogelijk om 3 verschillende presentaties te kunnen
volgen. Dit naar eigen keuze. Voor deze avond zijn
ook de ouders van de leerlingen van groep 7 van
harte welkom. Ook zijn ouders van de hoogste
groepen van andere scholen uit de regio aanwezig.
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Dans, dans, dans
Op dinsdagochtend was er voor de leerlingen van
de groepen 7 en 8 een dansvoorstelling. De
kinderen maakten hiermee kennis met “de
hedendaagse dans”, zoals de dansgroep het zelf
omschrijft. Het is een mengvorm tussen moderne
en internationale dans, waarin veel invloeden uit
het hedendaagse leven zijn te bespeuren, waardoor
de dansvorm gebaseerd is op dagelijkse
handelingen en emoties.
Ter voorbereiding op deze voorstelling is de
kinderen gevraagd om
per klas een gedicht
met het thema
“gevoelens” te maken.
Nadat aan het einde
van de voorstelling het
betreffende gedicht
was voorgelezen werd het gedicht in dansvorm
uitgevoerd. Zo werden 3 gedichten “gedanst”. Ook
konden de leerlingen tijdens de voorstelling de
dansers sturen door aan te geven of de bewegingen
sneller of langzamer, vooruit of achteruit etc.
moesten. Op speelse en aangename wijze werd op
deze manier de dansvoorstelling opgebouwd en
uitgevoerd.

Workshop Helicon VMBO Den Bosch
Ook dit jaar vindt een workshopavond plaats op
Helicon VMBO Den Bosch waarop potentiële vmboleerlingen kunnen proefdraaien bij verschillende
praktijkvakken. Tijdens deze workshopavond
krijgen leerlingen informatie over onze school en
kunnen daarna deelnemen aan 2 workshops naar
keuze (Dier, Voeding, Bloem, Recreatie en Groen).
Voor ouders/verzorgers wordt er een
informatiebijeenkomst gehouden en een
rondleiding door de school. De workshopavond
vindt plaats op: Dinsdag 28 november 2017 van
19.00 - 20.30 uur aan de Hervensebaan 7 in Den
Bosch. Geïnteresseerde leerlingen kunnen zich
opgeven via deze link:
http://www.heliconvmbodenbosch.nl/CMS/page/vi
ew/153
Uilenballen pluizen

Op de foto is te zien dat Marit haar gedicht voor
mocht lezen. Dit was het gedicht van Marit:
De wereld
De wereld is leeg zonder jou
De lucht is niet meer blauw
Zonder jou is er niks meer mooi
Zonder jou wordt het een donkere kooi
Is er geen blauwe hemel meer.
Maar juist keer op keer verschijnt de zon weer.
Enkele andere gedichten van de kinderen:
Mijn gevoelens
In een huis bij een restaurant wonen is leuk
Boten varen voorbij, het lijkt een spreuk.
Als je van de dijk fietst voel je de wind om je heen.
Als je valt heb je een snee in je been.
Julius
Gevoelens
Gevoelens zijn leeg zonder jou
Waarom blijft iedereen die trouw?
Je kunt niet zonder ze, geen fijn gevoel;
Daarom zijn gevoelens oh zo cool.
Je gevoelens slaan soms op hol, maar waarom?
Want, dan doe je weer zo dom..
Mijn gevoelens geven mij nu aan
Dat ik nu echt moet gaan.
Roos

Op donderdag was mevrouw Antoinette
Kruisbergen op school om samen met de leerlingen
van groep uilenballen te pluizen en een en ander
over roofvogels te vertellen. De kinderen mochten
allemaal een uilenbal uitpluizen en zo ontdekken
waar het voedsel van de uil uit bestaat. Daarnaast
zijn ze allemaal even met een uil op de foto gegaan.
Sommige kinderen kozen ervoor om met de grote
oehoe te poseren, andere kinderen kozen aan
ander uiltje of een valk.

Typetuin
Vanaf maandag 5 maart 2018 is er
voor de leerlingen van de groepen
6, 7 en 8 weer de mogelijkheid om
op basisschool De Schakel deel te
nemen aan een typecursus van de
Typetuin. Via SchouderCom hebben
de bovenstaande groepen een officiële uitnodiging
ontvangen.
Alle verdere informatie en de mogelijkheid tot
inschrijving is te vinden op de website van de
typetuin: www.typetuin.nl
Zijn er vragen over de cursus of lukt het aanmelden
niet? Neem gerust contact op met het kantoor via
info@typetuin.nl of 013-5220579. Iedere werkdag
tussen 9.00 en 17.00 uur.
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