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Vrijdagochtend – filmpje kijken

Agenda
21 dec.
22 dec.
23 dec.
8 jan.

Kerstviering
(kinderen ’s middags vrij)
Film in de aula (kussens mee)
Start kerstvakantie
Weer naar school
Spreekuur GGD Gelderland-Zuid

Kerstviering op De Schakel
Aanstaande donderdagvond 21 december vieren
we kerst op basisschool De Schakel.
Vanwege dit avondprogramma zijn de kinderen op
donderdagmiddag vrij.
Vanaf 17:45 gaan de deuren van De Schakel weer
open. Tussen 17:45 en 18:00 zijn de kinderen
welkom om in de aula plaats te nemen voor het
kerstspel én kunnen de ouders het eten voor het
kerstdiner naar de betreffende klas brengen.
Na het kerstspel zullen de kinderen aan het speciale
kerstdiner in hun eigen klas beginnen.
Rond 19:30 willen we het diner afronden en in een
lange stoet richting de kerk gaan lopen. Dit jaar gaat
de stoet langs de ‘ontmoetingstuin’ waar iedere klas
een eigen kerstwens in de kerstboom hangt.

Op de vrijdag na de kerstviering gaan we
traditioneel, met alle kinderen van de school, in
onze aula film kijken.
De kinderen mogen hiervoor een kussen mee naar
school nemen, zodat ze heerlijk ontspannen vanaf
de aulavloer van de film kunnen genieten.

Stakingsdag 12 december
Afgelopen dinsdag heeft
basisschool de Schakel zich
aangesloten bij de landelijke
stakingsdag binnen het Primair
Onderwijs.
Via sociale media en pers hebben de leerkrachten
van De Schakel “aandacht gevraagd voor de
zorgelijke omstandigheden die zijn ontstaan binnen
het basisonderwijs. Door onder andere de invoering
van 'passend onderwijs' is de werkdruk flink
toegenomen. De zwaardere zorg binnen de toch al
grote klassen liggen hieraan ten grondslag. Wij
staken voor een lagere werkdruk en een beter
salaris."
Aan het hek bij de Hogesteeg hangen nog de
‘noodkreten’ van het team van De Schakel.
Wij dank u via deze weg voor uw begrip en hopen
dat de politiek ook wil gaan voor kwaliteit van
onderwijs voor nú én voor de toekomst.

Vanaf 19:30 zijn ouders welkom in de
Willibrorduskerk van Ammerzoden. Ouders moeten
achter in de kerk plaats gaan nemen, zodat de
kinderen per klas in de voorste banken kunnen gaan
zitten. Met ouders, team en kinderen zullen we
gezamenlijk een aantal kerstliederen zingen.
Na afloop van het gezamenlijk zingen, worden de
kinderen per groep naar hun ouders gestuurd.
Alleen mét een ouder/verzorger mogen de kinderen
de kerk verlaten.
Wij hopen op een hele fijne en sfeervolle
kerstviering.
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