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Agenda
24 jan.
25 jan.
26 jan.
27 jan.
30 jan.
2 feb.

Afscheid juffrouw Anne-Marie
Vergadering MR
Maandsluiting groep 8
Speelgoedochtend gr1-2.
Vormselviering
Open avond De Schakel
Studiedag (leerlingen vrij)

Afscheid juffrouw Anne-Marie
Zoals we u vorige week al meldden is gedurende de
afgelopen ziekteperiode van 2 jaar gebleken dat
juffrouw Anne-Marie helaas beperkt blijft worden in
het uitvoeren van haar schoolse taken. Hierdoor zal
ze op woensdag 24 januari helaas officieel afscheid
gaan nemen van onze school.
Tussen 11:00 en 12:00 zullen we daarom samen
met de kinderen van De Schakel een afscheidsviering in de aula van de school houden.
Graag wil ze in de toekomst nog wel in vrijwillige zin
iets voor school blijven beteken, maar hoe en in
welke vorm zal later worden bezien.

Vakanties schooljaar 2018-2019
Hoewel het ver weg lijkt, zijn de schoolvakanties
voor schooljaar 2018-2019 al vastgelegd. Hieronder
een overzicht:
- Herfstvakantie; 15-10-2018 t/m 19-10-2018
- Kerstvakantie: 24-12-2018 t/m 4-1-2019
- Voorjaarsvakantie: 4-3-2019 t/m 8-3-2019
- Meivakantie: 22-4-2019 t/m 3-5-2019
- Hemelvaart: 30-5-2019 en 31-5-2019
- 2de Pinksterdag: 10-6-2019
Met deze vakantiedagen lopen we gelijk met de
scholen in het Po en Vo in onze omgeving.
Naast deze vastgestelde vakantiedagen, zullen op
een later tijdstip nog extra vrije dagen en
studiedagen worden ingepland.

Maandsluiting door groep 8
Vrijdag 26 januari staat de maandsluiting van groep
8 op het programma. Alle ouders, grootouders en
andere familieleden van de leerlingen van groep 8
zijn hierbij van harte welkom. De maandsluiting
begint om 11.45 uur in de aula van de school. De
deur gaat om 11.30 open voor het publiek.

Op dinsdag 30 januari zal van 18:30 tot 20:00 de
volledige Brede School De Schakel zich presenteren
in een open avond.
Vanuit de basisschool zijn er onder andere door het
gebouw heen “living statues” te zien, er is een
modeshow, de kinderen van groep 3 lezen voor, er
wordt gekookt in ’t Kookpunt en nog veel meer.
Peuterspeelzaal “Dikkertje Dap” laat verschillende
werkjes van de kinderen zien.
Kinderfysiotherapie-praktijk Van der Vliet zijn open
en geven iedereen de gelegenheid om vragen te
stellen of gewoon een kijkje binnen te nemen.
Ook kinderdagverblijf “De Toverfluit” zal zich deze
avond presenteren. Vanaf 1 april 2016 zitten zij in
de kinderdagverblijfruimtes van onze Brede School.
Deze vertrekken zijn opgeknapt en de
binnenspeelplaats heeft een complete facelift
gekregen. Neem gerust een kijkje…
Tot slot zal de bibliotheek deze avond openblijven.
Speciaal voor deze avond heeft de bibliotheek een
actie, waarbij nieuwe leden van 0-18 jaar geen
inschrijfkosten hoeven te betalen.
De koffie staat klaar!

Bericht van de Oudervereniging
Tijdens de Open Avond van De Schakel op dinsdag
30 januari is ook de Oudervereniging aanwezig. Heb
je vragen, stel ze die avond dan gerust aan een van
de aanwezige bestuursleden. Voor volgend
schooljaar zijn wij op zoek naar 2 nieuwe
bestuursleden. Lijkt het je leuk om plaats te nemen
in het OV-bestuur, laat het ons weten!
Oudervereniging De Schakel

Herhalingsoproep voor onze 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
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Nationale Voorleesdagen
Van 24 januari tot en met 3 februari vieren we in de
bibliotheek de Nationale Voorleesdagen.
Woensdag 24 januari van 15:30- 16:00 uur is de
start van de Nationale Voorleesdagen met extra
feestelijk voorleesplezier in bibliotheek
Ammerzoden. Beleef het mee!

Gratis voorstelling 'Ssst... Maak een gebaar,
tijger slaapt!
Peuters en kleuters zijn
van harte welkom bij de
vrolijke, interactieve
voorleesvoorstelling van
Wapperkids. Gebaren
maken geen geluid en
dat is maar goed ook!
Want tijger slaapt...
Wapperkids zorgt
ervoor dat de kinderen
(van 2 tot 6 jaar) het
verhaal over de tijger met hun handen tot leven
laten komen. Beleef het mee!

19 januari: EPJO - Educatief Programma Jongeren
Het Educatief Programma
Jongeren – EPJO – is een
interactief schoolprogramma
gericht op misdaadpreventie en
het tegengaan van radicalisering
onder leerlingen van groep 8
(11-12 jaar) van de basisschool. EPJO is een
samenwerkingsverband van de Peter Faber
Stichting, Openbaar Ministerie, Ministerie van OCW
en politie. Doelstelling van dit programma is om
kinderen op een nog beïnvloedbare leeftijd kennis
laten maken met regels, gezag, respect en keuzes.
EPJO kenmerkt zich door een toegankelijk en
interactief lesprogramma.
Allereerst wordt de klas bezocht door een tweetal
politieagenten die een interactieve les, inclusief
rollenspellen, geven over ‘Pikken, Pesten en de
Keuzes die je maakt’. Vervolgens vertelt een exgedetineerde jongere zijn verhaal waarin hij uitlegt
dat het maken van de foute keuzes zijn toekomst
heeft verpest.
Op vrijdag 19 januari heeft groep 8 dit programma
aangeboden gekregen tijdens een 2,5 uur durende
gastles.
Studiedag basisschool De Schakel
Op vrijdag 2 februari aanstaande staat er een
studiedag voor basisschool De Schakel gepland. Op
deze dag zijn de kinderen dus vrij. Een lekker land
weekend voor de kinderen dus.

Er zijn voorstellingen in Tiel, Zaltbommel,
Culemborg en Geldermalsen.
Bibliotheek Tiel - di. 30-1 van 10:00 tot 11:00 uur
Bibliotheek Zaltbommel – do. 1-2 van 10:00 - 11:00
Bibliotheek Culemborg – za. 3-2 van 11:00 - 12:00
Bibliotheek Geldermalsen – za. 3-2 van 13:00-14:00
Groep 8 bezocht Cambium Buys Ballot
Op donderdagochtend 18 januari was groep 8 van
onze school tezamen met de groepen 8 van een
paar andere scholen uit de Bommelerwaard
uitgenodigd om 2 lessen mee te draaien op school
voor TL/Havo/Atheneum. Na ontvangst in de
kunstklas werden de leerlingen naar de 2e etage van
de school gedirigeerd om daar 2 lesuren te volgen.
De rij-ouders kregen in die tijd een rondleiding door
de school.
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