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Agenda
27 aug.
29 aug.
30 aug.
4 sept.
5 sept.
11 sept.
14 sept.
20 sept.

Informatieavond bovenbouw
MR-vergadering
Schoolreis
Informatieavond onderbouw
Studiedag (leerlingen vrij)
Schoolfotograaf
ANWB Streetwise
Schoolfotograaf (reservedag)
Informatieavond communie

Tussenschoolse opvang
Aan het eind van vorig schooljaar hebben we aantal
malen een oproep gedaan voor nieuwe vrijwilligers
voor onze TSO. Vaak hoorden wij daarbij als
tegengeluid dat een continurooster dit probleem
automatisch zou oplossen. Helaas is dit niet zo. Niet
alleen de kinderen hebben recht op een half uur
pauze, maar ook de leerkrachten van De Schakel. Bij
een continurooster zal er dus voor 250 kinderen
een pauzemoment georganiseerd moeten worden.
Hiervoor zullen ook vrijwilligers gezocht moeten
worden.
Wij denken nog steeds dat ons huidige rooster het
beste is voor de leerlingen en de kwaliteit van ons
onderwijs. Daarbij hoort een goed georganiseerde
TSO met voldoende vrijwilligers.
Vandaar nogmaals de oproep: Wie wil of kan het
team komen versterken op één maandag, één
dinsdag en/of één donderdag?
Als vergoeding voor deze inzet ontvang u €10,- per
keer en uw eigen zoon/dochter mag gratis mee!
Heeft u interesse of kent u vrienden, familie,
kennissen die het vrijwilligersteam willen
versterken?
Mail naar administratie@kdvtoverfluit.nl of neem
een kijkje op onze website voor verdere informatie:
www.kdvtoverfluit.nl (zie poster op de achterkant)

Informatieavond Communie
Deze week hebben de kinderen van de groepen 4
een informatiestrook omtrent de 1ste heilige
Communie meegekregen. De viering zal
plaatsvinden op zondag 19 mei 2019.
Voor ouders is er een informatieavond omtrent de
communie op donderdag 20 september om 19:30 in
de aula van De Schakel gepland.

Hoi Allemaal,
Ik ben Lotte Noort. Ik ben geboren
en getogen in Zaltbommel, maar
woon nu alweer 3 jaar met veel
plezier in Ammerzoden samen
met mijn vriend en onze dochter
Jackie van bijna 1.
Na het afronden van de Pabo heb ik veel invalwerk
gedaan, waarbij ik veel ervaring heb opgedaan in
alle groepen. Ik heb dan ook geen duidelijke
voorkeur voor een groep. Kinderen hebben op alle
leeftijden wel iets wat mij aanspreekt en wat het
leuk en uitdagend maakt om in het onderwijs te
werken. Ik vind het belangrijk dat er een goede en
veilige sfeer is in de klas, waar alle kinderen zichzelf
kunnen zijn.
Dit jaar ga ik 2 dagen lesgeven in groep 6b en 1 dag
in groep 4a. Dit lijkt mij een leuke afwisseling waar
ik veel zin in heb.

Schoolreis Drievliet
Aanstaande donderdag 30 augustus gaan de
groepen 1 t/m 7 op schoolreis naar Drievliet (bij
Den Haag).
De kinderen komen die dag gewoon om 8.25 uur
naar school en gaan eerst naar hun eigen klas. De
bussen vertrekken circa 8.40 uur van de
Kerkemorgen (bij het visje). We verwachten circa
17.30 uur weer terug in Ammerzoden te zijn. Houdt
u de facebookpagina van De Schakel in de gaten;
hierop wordt vermeld als we later terug zijn
vanwege files.
De kinderen dienen zelf brood en drinken mee te
nemen voor deze dag. Uiteraard mag er ook fruit en
snoep meegenomen worden. Let er wel op dat de
kinderen hun eigen rugtas moeten kunnen dragen.
Wij vragen u om ervoor te zorgen dat de kinderen
goede/stevige schoenen aanhebben, die niet van de
voeten afvallen.

A.V.G.
Vanwege de vernieuwde privacywetgeving (AVG), is
het erg lastig geworden om foto’s via de
Facebookpagina van onze school te delen. Vanaf dit
schooljaar gaan we daar dus helaas mee stoppen.
Momenteel zijn we alternatieven (bijvoorbeeld
binnen de besloten omgeving van SchouderCom)
aan het onderzoeken. Wij houden u hiervan op de
hoogte…
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