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Agenda
16 jan.
24 jan.
25 jan.
26 jan.
27 jan.
30 jan.

Vergadering OV
Afscheid juffrouw Anne-Marie
Vergadering MR
Maandsluiting groep 8
Vormselviering
Open avond De Schakel

Afscheid juffrouw Anne-Marie
Helaas is gedurende de afgelopen ziekteperiode van
2 jaar gebleken dat juffrouw Anne-Marie beperkt
wordt in het uitvoeren van haar schoolse taken.
Hierdoor zal ze op woensdag 24 januari officieel
afscheid gaan nemen van onze school. De
afscheidsviering zal ’s ochtends samen met de
kinderen plaatsvinden.
Graag wil juf Anne-Marie in de toekomst nog wel in
vrijwillige zin iets voor school blijven beteken, maar
hoe en in welke vorm zal later worden bezien.

Toetsperiode
Komende maandag start voor de leerlingen van De
Schakel de toetsperiode. Gedurende de komende
weken krijgen de kinderen verschillende rekenen-,
spellings- en (begrijpend) leestoetsen. We hopen
dat de kinderen daarom maandag uitgerust op
school komen, zodat ze mooie groei kunnen laten
zien.

Uitnodiging ‘Brulviering’
Zondag 14 januari 2018 om 10.10
uur is er in de St. Martinuskerk te
Kerkdriel een “Brulviering”. Dit is
een kindergebedsviering voor
kinderen t/m ± 6 jaar; bedoeld om
hen op een speelse en muzikale
manier kennis te laten maken met het geloof en de
kerk.
Wij zouden het leuk vinden om jou samen met je
mama en/of papa daar te ontmoeten. Neem je
broer(tje) en/of zus(je) ook gezellig mee! Dus ook
de grotere broer(s) en zus(sen) zijn van harte
welkom. Wij zouden het leuk vinden als je een
muziekinstrumentje meeneemt om bij de liedjes te
begeleiden. (papa en mama mogen ook hun
instrument meenemen)
Tot zondag 14 januari 2018 aanvang 10.10 uur
Diaken Peter de Snoo

Op maandag 5 maart 2018 om
15:30 start op onze school de
vernieuwde typecursus van de
Typetuin. Onlangs ontvingen
via SchouderCom de groep 6,
7 en 8 hier meer informatie
over. Indien u uw kind
inschrijft voor 1 februari 2018
ontvangt u €15,- korting op het
cursusgeld. U betaalt dan €160,- in plaats van €175,. Vergeet dus niet in te schrijven voor 1 februari
2018.
Inschrijven kan via www.typetuin.nl/aanmelden.
(kies voor de rechter variant, klassikaal).De korting
wordt automatisch verrekend.
Kijk voor meer informatie op www.typetuin.nl of
bel naar 013-5220579.
Wees er op tijd bij, want vol=vol.

Aanmelding nieuwe leerlingen
Om een goede inschatting te kunnen maken van de
groepsgrootte en eventuele aanpassingen in
groepssamenstellingen, horen we graag tijdig of we
binnenkort nieuwe leerlingen mogen ontvangen.
Wordt uw zoon of dochter binnenkort 4 óf kent u
vrienden/familie waarvan hun zoon/dochter
binnenkort 4 jaar oud wordt, zorg dan dat het
‘inschrijfformulier’ volledig ingevuld bij de directeur
van de school wordt ingeleverd.
Het inschrijfformulier is op te halen op school of te
downloaden vanaf de website.

Breakdance bij Uniek
Sinds ruim 2 jaar zit ik
op Breakdance bij
Uniek Fitness in
Ammerzoden. Met een
hele gezellige groep jongens (soms iets te gezellig)
vanaf 6 jaar, bedenken en oefenen we iedere week
bewegingen en tricks op muziek. Ik vind het super
leuk om met deze jongens te breakdancen en zoveel
coole tricks te leren. Het zou leuk zijn als jij ook bij
onze groep komt als lid of om een keer een proefles
te doen. Als je meer informatie wilt of het lijkt je
leuk om een keer mee te doen, dan kun je contact
opnemen met Uniek Fitness (073-594 7040) of met
mij. De lessen zijn iedere week op woensdag van
15.30 uur tot 16.30 uur.
Groetjes Thijs Smeets
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