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Agenda
17 apr.
18 apr.
19 apr.
20 apr.
9 mei
10 mei
11 mei
14 mei
18 mei

Cito eindtoets (dag 1)
Cito eindtoets (dag 2)
Schoolvoetbaltoernooi (m)
Cito eindtoets (dag 3)
Koningsspelen
Start meivakantie
Juffen- & joppendag
Hemelvaartsdag (vrije dag)
Vrije dag
Spreekuur GGD
Jubileumdag voor meneer Ad en
meneer Wies

Toestemmingsformulier (herinnering)
Vorige week heeft u via u zoon of dochter het
nieuwe toestemmingsformulier n.a.v. de nieuwe
wet rond gegevensbescherming ontvangen.
Mocht u het formulier nog niet hebben ingevuld en
ondertekend, willen wij u vragen dit op korte
termijn te doen waarna het bij de leerkracht van uw
zoon/dochter ingeleverd kan worden.
Let op! Beide ouders dienen het formulier te
ondertekenen.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.
Jaarlijks zullen we u (digitaal) vragen of u nog
akkoord bent met uw verleende toestemming.
Nogmaals dank voor uw medewerking.

Koningsspelen
Volgende week vrijdag zou het leuk zijn als uw kind
rood-wit-blauwe en/of oranje kleding, sportieve
kleding, draagt! Uw kind hoeft geen eten en drinken
mee te nemen, dus geen tas. Kom het liefst niet op
de fiets. Kan het niet anders, dan kunnen de fietsen
geparkeerd worden op de parkeerplaats aan ‘t
Bussche Kempke.

Vooraankondiging stakingsdag
Vandaag is de estafettestaking binnen het Primair
Onderwijs in Brabant en Limburg gearriveerd. Vele
scholen in deze provincies blijven vandaag daarom
gesloten. Op woensdag 30 mei wordt het
estafettestokje overgenomen door de provincies
Gelderland en Overijssel. Ook basisschool De
Schakel zal op deze dag gesloten blijven.

Velen van jullie hebben
afgelopen week weer zakken vol
met 2e hands kleding, schoenen
en beddengoed ingeleverd bij de
Bag2School-auto.
We hebben deze keer weer 1716 kilo opgehaald,
wat ons het mooie bedrag van € 514,80 heeft
opgeleverd. Iedereen bedankt!

Groep 7 op bezoek bij het Zonnelied
In de maand mei heeft Het Zonnelied een reizende
tentoonstelling: Zusterlief, Broederlief. Dit zijn 7
schilderijen en 7 gedichten panelen. Het gaat over
Franciscus en de betekenis van Het Zonnelied. Over
zon, maan, vuur, water ,wolken, wind, vergeven en
dood.
Deze tentoonstelling wordt dinsdag 8 mei door
Pater Roland Putman van 10.30 uur tot 11.30 uur
geopend. Kinderen van groep 7 zijn hierbij
aanwezig.
Voorafgaand krijgen we op donderdag 19 april
bezoek van Pater Roland Putman om er wat over te
vertellen. In de klas gaan we een tekening maken
over zon, maan, vuur enz. De tekeningen worden
dan ook bij de tentoonstelling opgehangen of in de
kerk.

Eindtoets basisonderwijs
Tijdens de ochtenden van
dinsdag 17 april, woensdag
18 april en donderdag 19
april maken de leerlingen
van groep 8 de eindtoets
basisonderwijs (voorheen
Citotoets). De Citotoets en
de Eindtoets zijn niet hetzelfde, hoewel er wel
wat overeenkomsten zijn. De Citotoets werd tot
en met 2014 door veel scholen afgenomen in
groep 8. De toets was niet verplicht, maar werd
vaak gebruikt om een middelbaar schooladvies te
geven. Vanaf 2015 is het wél verplicht om een
toets af te nemen in groep 8. Deze verplichte
toets in groep 8 heet de Eindtoets. Cito levert
opgaven voor één van deze toetsen, de Centrale
Eindtoets. Op 15 mei komen de uitslagen voor de
scholen digitaal beschikbaar; korte tijd later
ontvangen de kinderen en hun ouders de uitslag
op papier.
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Jubileum meneer Ad en meneer Wies

Bezoek Kamp Vught

Het lijkt nog ver weg, maar op vrijdag 18 mei zal de
hele schooldag in het teken staan van het jubileum
van meneer Ad en meneer Wies. Zij zitten dit
schooljaar namelijk al 40 jaar in het onderwijs. Rede
voor een feestje! Hoe het programma eruit zal zien,
horen jullie op een later moment.

Nadat we de afgelopen
weken uitgebreid aandacht
hebben besteed aan het
onderwerp “De Tweede
Wereldoorlog” hebben de
leerlingen van groep 8 op
dinsdag 10 april een bezoek
gebracht aan Kamp Vught.
Daar werd groep 8 gesplitst
in 2 kleinere groepen die een rondleiding kregen
door het kamp.
Regelmatig werd tijdens de rondleiding stilgestaan
bij onderwerpen en/of personen waarover in de
lessen ook aandacht is besteed. Zo werd uiteraard
ook tijdens het bezoek stilgestaan bij het
kindermonument waarop de namen van de
kinderen staan vermeld die tijdens de oorlog op
transport werden gezet naar Westerbork waarna ze
verder werden getransporteerd naar
vernietigingskampen.

Tips mediagebruik kinderen
Bijdrage van Ilse van Wijk, GGD
Gelderland-Zuid
Uit onderzoek weten we dat het
belangrijk is om kinderen grenzen te
geven in hun mediagebruik.
Hierdoor gaan zij bewust om met media, zodat hun
gedrag gezond en veilig blijft. Hoe jonger kinderen
leren dat er regels zijn als het om media gaat, hoe
beter. Daarom vind je hier een aantal tips:
• Tip 1: stop ruim voor bedtijd met gamen
• Tip 2: liever geen tv of tablet op de eigen
kamer
• Tip 3: laat de jongste niet meekijken met de
oudste
• Tip 4: spreek vaste ‘beeldschermmomenten’ af
• Tip 5: positief gedrag online
• Tip 6: voorzichtig zijn met eigen gegevens
online
• Tip 7: afspraken over online geld uitgeven
• Tip 8: Meldknop.nl voor als je hulp nodig hebt
Meer informatie en tips vind je op onze website bij
Jeugd en Opvoeden.
Groei!
In onze nieuwsbrief
Groei! vind je
betrouwbare informatie over de ontwikkeling,
gezondheid en opvoeding van kinderen:
onderwerpen die aansluiten op de leeftijd van je
kind. Benieuwd? Meld je aan via onze website:
www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgr
oeien-en-opvoeden/nieuwsbrief-groei/.
Misschien heb je meer vragen over bovenstaand
onderwerp? Kom gerust bij mij langs. Ik ben er
voor allerlei vragen over de groei, ontwikkeling
en gezondheid van je kind. Bijvoorbeeld over
bedplassen, gezonde voeding of advies over de
sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. U
kunt bellen of mailen voor advies of een
afspraak.
Telefoon: 06-21237731
E-mail: ilsevanwijk@ggdgelderlandzuid.nl
Website: www.ggdgelderlandzuid.nl
JeugdgezondheidszorgGGDGelderlandZuid

Schoolvoetbaltoernooi 2018
Woensdag 11 april streden 11 teams uit de
gemeente Maasdriel tegen elkaar om het
kampioenschap van Maasdriel. Onze school deed
met 2 teams mee. Het team van groep 6/7 werd 6e
en het team van groep 8 speelde de finale waarin
met 1-1 gelijk werd gespeeld. Het team van de
Zwijsenschool won de beslissende penaltyserie
waardoor ons team 2e werd tijdens dit toernooi.
Beide teams van De Schakel behaalden dus een heel
mooi resultaat.
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