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Agenda
14 mrt.
15 mrt.
15 mrt.
19 mrt.
21 mrt.
22 mrt.
22 mrt.
26 mrt.
30 mrt.
2 apr.
4 apr.
5 apr.

Rapport 2 gaat mee
Rapportgesprekken
Gastlessen “Bank in de klas”
Rapportgesprekken
Trek aan de bel
MR vergadering
Klassenlunch groep 8
Praktijkexamen EHBO groep 8
Maandsluiting groep 6
2de Paasdag (vrije dag)
Schoolvoetbaltoernooi
Bag2School

Rapportgesprekken
Komend weekend ontvangt u de uitnodiging voor de
rapportgesprekken op donderdag 15 maart 2018 en
maandag 19 maart 2018.
Op woensdag 14 maart krijgen de kinderen hun
rapport mee naar huis. Binnen schouderCom is vanaf
die dag het rapport ook digitaal terug te vinden.
Wanneer u vanaf aanstaande woensdag naar de
gegevens (het profiel) van uw zoon of dochter gaat,
ziet u onderaan de kopjes “rapporten” en
“toetsgegevens”.
Hierop kunt u klikken en het laatste rapport of het
laatste overzicht van de toetsgegevens inkijken.
EPJO
Vandaag, vrijdag 9 maart, komt de politie weer in
de klas bij groep 8 om het programma EPJO te
vervolgen.
Het Educatief Programma Jongeren (EPJO) is een
interactief programma gericht op misdaadpreventie
en het tegengaan van radicalisering onder
leerlingen van groep 8 uit het primair onderwijs.
Doel is om kinderen op een nog beïnvloedbare
leeftijd kennis laten maken met regels, gezag,
respect en keuzes.

Woensdag 21 maart 2018
is de jaarlijkse actie: trek
aan de bel! Op die dag
maken de leerlingen van
De Schakel voordat we om
08:30 uur naar binnen
gaan één minuut lang veel kabaal op het
schoolplein. Zo vragen we aandacht voor het recht
op onderwijs van leeftijdgenootjes met een
handicap in ontwikkelingslanden die niet naar
school kunnen. Het Lilianefonds probeert elk jaar
geld in te zamelen bij bedrijven en instanties
waarmee ze dit doel willen bereiken. Het
Lilianefonds vraagt daarom aan de kinderen om met
deze lawaaiactie hiervoor de aandacht van sponsors
te trekken.
Neem wat mee waarmee je veel geluid kunt maken
zoals: een toeter, fluit of een trommel. We
verzamelen met alle kinderen van de school bij de
vlaggenmast. De voorzitter van de Kinderraad – Tije
Pierik - geeft ’s morgens het startsein om heel veel
lawaai te maken. Na één minuut geeft Tije ook weer
het eindsignaal, waarna we allemaal naar binnen
gaan.
De Kinderraad
Koningsdag J&JW
Ook dit jaar organiseert
J&JW Ammerzoden de
jaarlijkse
Koningsdagactiviteiten in
samenwerking met v.v. Jan
van Arckel.
Om 10.30 uur kunnen de kinderen die met hun
versierde fietsjes mee willen doen aan de vrolijke
fietstocht door het dorp zich opstellen bij De
Schakel. Om 11.00 uur vertrekt de stoet onder
begeleiding van feestelijke muziek naar het
voetbalveld van v.v. Jan van Arckel.
Daar zal een afvaardiging van het college van B&W
een toespraakje houden, waarna de aubade wordt
gespeeld. Hierna volgt de prijsuitreiking voor de
versierde fietsen.
Op en rond het veld van v.v. Jan van Arckel zijn een
aantal spellen uitgezet, waaraan de kinderen vanaf
12.30 uur kunnen deelnemen om er een gezellige
middag van te maken.
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Week van het geld
Van 12 t/m 16 maart 2018 is het de
nationale week van het geld. In
Nederland werken 16 banken
samen om tijdens die week van het
geld gastlessen in de hogere
groepen op de Nederlandse scholen
te geven met als doel kinderen financieel bewust te
maken. Op 15 maart komen mensen van de
Rabobank Bommelerwaard in de groepen 6, 7 en 8
de gastlessen verzorgen. Landelijk wordt tijdens de
gastles een geldspel, de Cashquiz, gespeeld.
Voor de leerlingen is er ook de “Week van het
geldkrant” waarin ook informatie wordt geven
omtrent het leren omgaan met geld. In het
voorwoord schreef onze minister van financiën
Wopke Hoekstra: “Bijna alles in deze wereld kost
geld, dus is het goed als je snapt wat je met geld
kunt doen.” Op initiatief van het ministerie van
financiën is er ook een gratis lespakket voor
kinderen vanaf groep 3 te downloaden op
www.weekvanhetgeld.nl/lesmateriaal

EHBO-examen groep 8
De leerlingen van groep 8 hebben inmiddels al
verschillende EHBO-lessen gehad van Mevrouw
Liesbeth Kraaij van de plaatselijke EHBO-vereniging.
Op woensdag 21 maart vindt het theorie-examen
plaats, waarna op maandagochtend 26 maart het
praktijkexamen plaatsvindt.
Onder toeziend oog van leden van de EHBOvereniging moeten de leerlingen allerlei EHBOhandelingen verrichten die ze in de afgelopen
weken hebben geleerd, b.v. verschillende soorten
verbanden aanleggen, slachtoffers in de stabiele
zijligging leggen, tonen en vertellen hoe je hulp
biedt bij verbranding, verstuiking, verslikking.
De leerlingen die slagen voor het examen
ontvangen het jeugd-EHBO-diploma A. We zijn
Mevrouw Liesbeth Kraaij heel dankbaar voor de 10
uitgebreide EHBO-lessen die zij ook dit jaar weer
aan de leerlingen van groep 8 heeft gegeven. Ook
de andere mensen van de plaatselijke EHBOvereniging danken wij voor hun inzet bij b.v. het
examen of bij andere activiteiten zoals een
demonstratie met de AED of als lotusslachtoffer.

Boekenweek 2018
Lezing Weidevogels mét film door De Capreton
Vrijdag 16 maart van 19:30 tot 21:30 uur in
vestiging
Ammerzoden I
toegang is gratis.
De lezing gaat over
de weidevogels die
de regio
Bommelerwaard
gedurende het jaar rond bevolken. Aansluitend
wordt een film vertoond over het weidevogelleven
en de noodzakelijke bescherming van deze dieren.
Aanmelden en meer activiteiten Boekenweek op
https://www.bibliotheekrivierenland.nl/activiteiten/Boek
enweek-2018.html

Taxatiedag oude en zeldzame boeken
Zaterdag 17 maart van 13.00 tot 16:00 uur in
vestiging Ammerzoden I
kosten € 5,00 per taxatie
De bekende Nederlandse
taxateur en veilinghouder
Arie Molendijk uit
Rotterdam komt naar de
bibliotheek om oude en zeldzame boeken,
handschriften en oude bijbels voor het publiek op
hun waarde schatten.
Klassenlunch
Om kinderen te leren gezonde keuzes te maken
heeft Ik eet het beter, in samenwerking met
Voedingscentrum,
verschillende interactieve
lesprogramma's
ontwikkeld. Daarmee
ontdekken en ervaren
kinderen op de basisschool
wat gezonde producten
doen voor hun lijf. Met het
lesprogramma Klasse(n)Lunch krijgen leerlingen van
groep 8 plezier in het maken van bewuste keuzes
voor de middagmaaltijd. Keuzes tussen gezond of
iets minder gezond, maar ook keuzes die te maken
hebben met duurzaamheid of dierenwelzijn, met
cultuur of eetgewoontes, met smaak of porties. Op
donderdag 22 maart genieten ze met de hele groep
van de gezellige KlassenLunch! Deze wordt
aangeboden door Albert Heijn en is samengesteld
door de Voedingswijzer.
De leerlingen brengen op die dag een bordje,
bestek en een kop/beker mee naar school.
De Klasse(n)lunch wordt op school genuttigd. De
kinderen gaan daarom die dag niet naar huis of naar
de overblijf op school, maar eten in hun eigen
lokaal.
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