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Vastenactie 2022 
Deze week is er iemand van Vastenactie op school 
geweest die op een geweldige manier voorlichting 
gaf (o.a. met een buikspreekpop). Alle kinderen 
waren enorm betrokken. We gaan met alle 
leerlingen sparen voor GUATEMALA (voor gezinnen, 
die hun grond  -en hun bestaan- kwijt raken, 
doordat bedrijven hun gronden inpikken). 
Daarnaast wordt natuurlijk ook gespaard voor 
OEKRAÏNE. Voor alle mensen, die op de vlucht 
geslagen zijn voor het oorlogsgeweld aldaar. De 
opbrengst wordt door Vastenactie daaronder 
verdeeld.  Deze week krijgt uw kind op school  een 
SPAARDOOSJE mee (moet nog wel in elkaar gezet 
worden). Er kan gespaard worden in het doosje. 
Vóór Pasen mag het weer mee terug genomen 
worden en aan de leerkracht van uw kind af 
gegeven worden. We hopen dat iedereen meedoet 
voor Guatemala en Oekraïne !!!!!   

 
Nieuw lid oudervereniging 
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU! 
Wij zijn op naar een nieuwe penningmeester. 
Je hoeft hiervoor geen financieel wonder te zijn, 
maar wel affiniteit met financiën is een pre. 
Vind je het daarnaast ook leuk om leuke dingen te 
organiseren voor de kinderen, dan zijn wij op zoek 
naar jou. 
Spreek dit alles je aan, dan kan je je aanmelden 
d.m.v. een berichtje te sturen naar de 
oudervereniging via SchouderCom. 
Met vriendelijke groet, 
 

De oudervereniging 

Week van de lentekriebels 
Komende week besteden de klassen van De Schakel 
aandacht aan ‘De week van de lentekriebels’.  
De Week van de Lentekriebels is een nationale 
projectweek voor het basisonderwijs. Deelnemende 
scholen geven een week lang les over 
weerbaarheid, relaties en seksualiteit. De Schakel 
maakt hierbij gebruik van de lessen ‘kriebels in je 
buik’ van de Rutgers Stichting. 

 
Bag2School 
Nu het mooie weer zich steeds 
vaker laat zien is het tijd om de 
winterkleding op te bergen. 
Via bag2school zamelen wij 2 
keer per jaar kleding in, en hier 
krijgen wij dan een vergoeding voor. 
Normaliter gaat deze opbrengst naar leuke 
activiteiten zoals: schakelspektakel, sinterklaas, 
kerstviering ed. 
Maar gezien de situatie in Oekraïne, hebben we 
besloten de opbrengst van deze editie te doneren 
aan een lokaal goed doel ten gunste van Oekraïne. 
 

We hopen daarom dat er veel kleding ingezameld 
gaat worden. De bus staat op woensdag 6 april 
tussen 08:00 en 08:30 uur voor de treffer. 
Ook is het dit jaar mogelijk om zakken kleding af te 
geven op 5 april tussen 18:00 en 20:00 uur bij de 
Treffer in Ammerzoden. 
Zie voor meer informatie ook de flyer op de 2de 
pagina van dit Schakeltje. 
Met vriendelijke groet, 
 

De oudervereniging 
 

Typecursus De Typetuin start weer in maart 
De typecursus van ‘De Typetuin’ 
op basisschool De Schakel gaat 
door. 
Er zijn voldoende aanmeldingen 
om te kunnen starten, maar er kan ook nog steeds 
worden ingeschreven. 
 

 Startdatum: donderdag 31 maart 2022 

Lestijd: 14:45 tot 15:45 uur 

Leslocatie: Basisschool De Schakel 
 

 

Meer informatie? Ga naar www.typetuin.nl of mail 
je vraag naar support@typetuin.nl 
 

Agenda 
 

   22 mrt MR vergadering 
   25 mrt Maandsluiting groep 8 
     5 apr Bommelerwijs Event 
     6 apr Bag2School 
   12 apr Spreekuur GGD (jeugdarts) 
   18 apr 2de Paasdag (leerlingen vrij) 
   22 apr Koningsspelen 
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