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En toen was het vakantie 
Aan schooljaar 2021-2022 is dan nu toch echt een 
eind gekomen. Nadat er spetterend afscheid is 
genomen van het ‘FIT-team’ en de schoolverlaters 
uit groep 8 zijn uitgezwaaid, is het tijd om vakantie 
te gaan vieren. 
Vanaf deze plekken wensen we iedereen een 
heerlijk en ontspannen vakantie toe. We hopen 
iedereen gezond, uitgerust en vol met leuke 
verhalen op maandag 5 september weer terug te 
zien op De Schakel. 
Team basisschool De Schakel 
 

Cadeau leerlingen groep 8 
Afgelopen week werden de personeelsleden van De 
Schakel verrast met een mooie gezonde traktatie 
namens de schoolverlatende kinderen van groep 8. 
 

 
 
 

Schoolgids schooljaar 2022-2023 
Tijdens het ‘stoeltje passen’ zijn aan de oudste 
kinderen van ieder gezin de nieuwste schoolgidsen 
uitgereikt. Mocht hij toch niet ontvangen zijn, is hij 
ook digitaal via de documenten in SchouderCom of 
op onze website te vinden: 
https://www.deschakelammerzoden.nl/school/schoolgids  

Een papieren versie is uiteraard ook altijd op school 
op te halen. 
 

 
 

Connect2Jeugd 
In de zomervakantie hebben de jongerenwerkers 
van Connect2Jeugd voor de jeugd een extra 
activiteit georganiseerd. Zie hiervoor de 2de pagina 
van dit Schakeltje. 
Naast dit extra programma hebben ze voor de 
maanden augustus en september ook de basis 
activiteitenplanning voor deze zomermaanden 
uitgewerkt. Kijk hiervoor op de 3de en 4de pagina van 
dit Schakeltje. 
 

Herinnering ouderbijdrage. 
De vakantie gaat nu echt beginnen. De kinderen 
hebben er zin in en willen natuurlijk even niet aan 
school denken. Maar wij, de oudervereniging, zijn 
alweer druk bezig met het plannen voor de 
activiteiten voor volgend jaar. We willen je dan ook 
graag herinneren aan de mail van de ouderbijdrage 
die we een aantal weken geleden  hebben gestuurd. 
Mocht je deze nog niet betaald hebben en zou je dit 
nog wel graag willen doen, dan kun je hieronder de 
gegevens vinden. Een fijne vakantie! 
 

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2022-2023 is 
vastgesteld op €45,00 voor het eerste kind en 
€40,00 voor ieder volgend kind. We vragen je 
vriendelijk om de ouderbijdrage zo spoedig mogelijk 
over te maken op rekeningnummer NL49 RABO 015 
6621 193 t.n.v. R.K. Oudervereniging De Schakel 
o.v.v. ouderbijdrage 2022-2023 + voor en 
achternaam kind(eren)+ groep. 

Agenda 
 

    5 sept Weer naar school 
  19 sept Schoolfotograaf 

Algemene informatieavond 
  20 sept Schoolreis 
  21 sept Studiedag (leerlingen vrij) 
    5 okt Bag2School 
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Adviesplein Maasdriel 
Iedereen zit soms met vragen of zorgen over zijn 
kind. Gaat het goed met hem of haar, zit mijn kind 
lekker in zijn/haar vel en is het normaal dat mijn 
kind een beetje piekert? Als dit met de school te 
maken heeft, is het belangrijk dit bespreekbaar te 
maken bij de leerkracht. 
 
Als deze zorgen niet alleen met school te maken 
hebben, kan het fijn zijn dit te bespreken met een 
medewerker van het Gebiedsteam. Vanaf het 
nieuwe schooljaar is deze op bepaalde tijden op uw 
school aanwezig om samen met u te kijken wat er 
eventueel speelt. Na de zomervakantie leest u hier 
meer over in de nieuwsbrief van de school. De 
medewerker van het Gebiedsteam die betrokken is 
bij uw school stelt zichzelf dan voor. 
 
Adviesplein Maasdriel 
In oktober openen we twee adviespleinen in de 
dorpskernen: De Leyenstein in Kerkdriel en Gelre’s 
End in Hedel. U kunt hier terecht voor al uw vragen 
over hulp en ondersteuning thuis, opvoeding of 
zorgen om uw kind, eenzaamheid, inkomen en 
schulden of bijvoorbeeld omdat u graag 
vrijwilligerswerk wilt doen. Consulenten van het 
Gebiedsteam werken hier samen met 
maatschappelijke partners. Met deze nieuwe 
manier van werken willen we u sneller en beter 
helpen op het gebied van welzijn, zorg, wonen en 
inkomen.  
 
Op afspraak  
Vanaf 1 juli werken de consulenten van het 
Gebiedsteam al vanuit Gelre’s End en/of De 
Leyenstein. Deze proefperiode gebruiken zij om 
alvast ervaring op te doen op deze locatie om zo in 
oktober goed voorbereid van start te gaan. Van juli 
tot oktober is er geen open inloop bij de 
adviespleinen. U kunt hier alleen op uitnodiging 
terecht. Vanaf oktober is iedereen welkom tijdens 
openingstijden. Uiteraard kunt u dan ook op 
afspraak terecht. 

Kijk voor alle informatie over de adviespleinen en 
de openingstijden vanaf oktober op 
maasdriel.nl/adviesplein. 
 
Hebt u vragen of wilt u een afspraak maken? 
Het Gebiedsteam Maasdriel Jeugd is te bereiken via 
bureaudienstJeugd@maasdriel.nl.   
Heeft uw vraag betrekking op volwassenen, mail 
dan naar 
bureaudienstwmobegeleiding@maasdriel.nl. Voor 
vragen over een hulpmiddel of voorzieningen, mail 
dan naar 
bureaudienstwmovoorzieningen@maasdriel.nl. 
 

Nog niets te doen deze vakantie? 
Zin in een kampweek met bekende en nieuwe 
vriend(in)nen? Dan zijn de Betuwse jeugdkampen 
misschien iets voor jou! Lekker een week de bossen 
in, slapen in een tent, een hele week sport en spel 
en nagenieten bij het kampvuur. Wij kunnen niet 
wachten! 
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