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Paard-zoekt-baas

Agenda
9 apr.
11 apr.
17 apr.
18 apr.
19 apr.
20 apr.

Spreekuur GGD Gelderland-Zuid
Schoolvoetbaltoernooi (j)
Cito eindtoets (dag 1)
Cito eindtoets (dag 2)
Schoolvoetbaltoernooi (m)
Cito eindtoets (dag 3)
Koningsspelen
Start meivakantie

Hallo ik ben Lieke Donders 8jr uit groep 5B
Ik heb vandaag mij spreekbeurt gedaan over
paardzoektbaas
Ik spaar voor paardzoektbaas
legen cartridges om andere paarden te redden
Helpen jullie mee te sparen????? Dat zou heel fijn
zijn alvast bedankt
In de aula van school staat deze doos waar de legen
cartridges in kunt doen
Groeten, Lieke

Ondertekening toestemmingsformulier
Zoals u wellicht al in het nieuws heeft vernomen, is
per 25 mei 2018 de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In
kader van deze wet zijn wij verplicht (opnieuw)
toestemming aan álle ouders te vragen voor het
verwerken en verstrekken van (leerling)gegevens en
het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon of
dochter. Vandaag krijgen de kinderen deze nieuw
toestemmingsbrief mee naar huis.
Wij vragen u vanwege deze wet opnieuw aan te
geven waarvoor De Schakel beeldmateriaal van uw
zoon/dochter mag gebruiken. Tevens vragen wij uw
toestemming voor het verstrekken door de school
van leerlinggegevens aan derden voor verschillende
doeleinden. Op het toestemmingsformulier kunt u
zien voor welk doel de verschillende opties gebruikt
worden.
Kruis álle ‘hokjes’ aan waaraan u toestemming geeft
en lever de ingevulde formulieren zo snel mogelijk
in bij de leerkracht van uw zoon/dochter.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.
Jaarlijks zullen we u (digitaal) vragen of u nog
akkoord bent met uw verleende toestemming.
Alvast dank voor uw medewerking.
Opbrengst Vastenactie 2018
Er zijn heel veel spaardoosjes mee naar school
gebracht door de kinderen. Dit leverde een bedrag
op van € 654,31. Dit bedrag is inmiddels
overgemaakt en is bestemd voor de weeskinderen
van Sunsintila en de Victor Braunschool aldaar in
Zambia. Iedereen van harte bedankt voor alle steun
voor onze naasten in het verre Zambia
Team De Schakel

Koningsspelen
Bedankt voor de vele reacties wat betreft de
hulpouders. We hebben er bijna genoeg. Mocht u
zin en tijd hebben om te helpen, meldt u zich dan
nog graag aan.
Deze vrijdag ochtend 20 april willen wij het
speelplein volledig benutten en vragen wij de
kinderen zo min mogelijk op de fiets te komen. Als
uw kind toch op de fiets komt kan deze geparkeerd
worden op de auto parkeerplaats aan ’t Bussche
Kempke. Dit zal met lint worden afgezet.
Bezoek kamp Vught
Op 10 april staat voor groep 8 een excursie naar
Kamp Vught op het programma. De laatste weken
staan de geschiedenislessen op school in het teken
van de Tweede Wereldoorlog. Het bezoek aan
Kamp Vught zal extra informatie en indrukken
geven over deze periode in de geschiedenis.
De kinderen vertrekken ’s middags om 13.15 uur
vanaf school met hun rijouders naar Kamp Vught.
Daar wordt groep 8 in 2 kleinere groepen gesplitst.
Elke groep krijgt een rondleiding waarbij een gids
vertelt wat er allemaal te zien is in Kamp Vught. Om
ongeveer 15.30 uur zijn de kinderen weer terug bij
school.
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Schoolvoetbaltoernooi voor meisjes
Woensdag 4 april speelden 2 teams van De Schakel
hun wedstrijdjes tijdens het schoolvoetbaltoernooi
op de velden van Jan van Arckel. De meisjes van
groep 8 behaalden de 3e plaats, de meisjes van
groep 6 en 7 werden 13e tijdens dit toernooi.

Bijeenkomst 'Samen StAPPen met Gonnie'
Maandag 9 april 2018 van 15:00 tot 16:00 |
Bibliotheek Zaltbommel, Courtine 2a in Zaltbommel.
Spelenderwijs laten we zien hoe je samen met je
peuter digitale media kunt combineren met een
prentenboek. Centraal
staan de boeken van
Gansje Gonnie. Er wordt
voorgelezen en samen met
je peuter kun je apps
bekijken. De bijeenkomst
is gratis. Tablets zijn
aanwezig en aanmelden is
niet nodig. Leeftijd 2-4
jaar.
Voor meer informatie zie
www.bibliotheekrivierenland.nl

Wedstrijd Wilde Bijenverhalen

Woensdag 11 april zijn de jongens aan de beurt.
Ook aan het jongenstoernooi nemen 2 teams van
De Schakel deel. Dat toernooi begint ook om 13.30
uur en duurt tot ongeveer 17.15 uur. Het winnende
team van dit toernooi mag ook op 16 mei
deelnemen aan de regiofinales in Tiel op de velden
van v.v. Theole.

Inloopmiddag voor digitale vragen
14 april 2018 van 13:30
tot 15:00 | Bibliotheek
Ammerzoden,
Kosten: Gratis
Heb je moeite met:
het vinden van
informatie op internet?
Het lenen van eBooks? Het maken van een digitale
afspraak bij de gemeente? Het downloaden van een
app op je tablet? Het gebruik maken van de NS
reisplanner? Het versturen van een e-mail?
Het aanvragen van een DigiD?
Of ken je iemand die dit lastig vindt?
U kunt een keer in de drie weken voor deze vragen
terecht in bibliotheek Ammerzoden.

Haal een Wilde Bijenwedstrijdflyer op in de bieb.
Daarop vind je een zakje zonnebloemzaadjes.
De Wilde bijenverhalenwedstrijd is voor kinderen
van 6 t/m 12 jaar. Schrijf, dicht of teken jouw
“Wilde Bijenverhaal”. Wat heb je meegemaakt,
waar denk je aan, waar droom je van? Gebruik je
verbeelding en je fantasie voor jouw verhaal. Het
verhaal mag maximaal 2000 woorden bevatten of
als je liever wilt tekenen (een stripverhaal
bijvoorbeeld) lever dan maximaal 2 A4-tjes in.
Je kunt je verhaal inleveren tot en met 1 juni 2018,
met vermelding van je naam, leeftijd en je
mailadres. Dat kan in de bibliotheek of per mail.
Voor meer informatie zie
www.bibliotheekrivierenland.nl
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