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Agenda
4 sept.
5 sept.
11 sept.
14 sept.
20 sept.
25 sept.
26 sept.
28 sept.

Informatieavond onderbouw
Studiedag (leerlingen vrij)
Schoolfotograaf
ANWB Streetwise
Schoolfotograaf (reservedag)
Informatieavond communie
OV-vergadering
Start Kinderpostzegelactie
Maandsluiting groepen 4

Bericht van juf Adje
Beste ouders,
Na een ziekteperiode van anderhalf jaar, was ik er
helemaal klaar voor om in het nieuwe schooljaar
weer aan de slag te gaan.
Helaas waren er in de eerste week al tekenen dat er
iets niet in orde was. De afgelopen weken heb ik
een aantal onderzoeken ondergaan die mijn
vermoeden bevestigen. De kanker is terug. Dit
gegeven maakt dat ik een punt moet zetten achter
mijn werkzaam leven op de Schakel.
Met heel veel plezier en voldoening heb ik op de
Schakel gewerkt. Het is steeds een van de
belangrijkste dingen in mijn leven geweest. Ik kijk er
dan ook met een fijn gevoel op terug, en ga het
ontzettend missen!
Ik wil u bedanken voor het in mij gestelde
vertrouwen en wens u en alle kinderen een fijne tijd
op de Schakel. Voor mij is het altijd een hele fijne
plek geweest, en ik weet dat mijn collega's er alles
aan doen om dat voor uw kinderen ook waar te
maken.
Adje Timmermans

Voorleesfeest en knutselpret
met Buurman Brombeer
Bibliotheek Ammerzoden :
Woensdag 5 september van
14:30-15:30 uur
Voorlezen is leuk voor iedereen!
Voorleespret wordt een extra
feestje tijdens de Week van de
Alfabetisering. Kom met je vriendje of vriendinnetje
lekker luisteren naar het verhaal van Buurman
Brombeer. En na het verhaal is er nog knutselpret!

Studiedag – woensdag 5 september
Op woensdag 5 september is de eerste studiedag
van dit schooljaar. Op deze dag gaat het team van
de Schakel nieuwe ontwikkelingen voor het
komende schooljaar verder vormgeven. De
kinderen zijn op deze dag vrij.
Zwem-4-daagse
Zwemvereniging Kerdriel en Optisport De Kreek
organiseren in september de zwem-4-daagse. Doen
jullie mee, samen met je broer of zus of wil je
zwemmen met je vader, moeder, opa of oma, jullie
zijn allemaal welkom, mits je een zwemdiploma A
hebt.
Wat moet je doen: Je moet op 4 dagen een
vastgestelde afstand zwemmen. Voor kinderen tot
10 jaar is dat 10 baantjes (250 m) en voor alle
andere deelnemers 20 banen (500 m) per avond.
Wanneer: Je mag komen zwemmen op dinsdag 25
en donderdag 27 september, dinsdag 2, donderdag
4 en zaterdag 6 oktober.
In schrijven kan vanaf nu op: www.zwem4daagse.nl
(alle andere informatie is ook te vinden op de site)
Tot ziens op de zwem-4-daagse
Excursie dassenwerk groep 8
Op dinsdag 4 september gaat groep 8 naar de
Drunense Duinen bij Herberg De Rustende Jager om
daar in de Drunense Duinen onderzoek te doen
naar de vraag of het mogelijk is dat dassen in dat
gebied kunnen leven. Om 08.30 uur vertrekken we
vanaf school. We worden daar rond 09.15/09.30
uur verwacht bij de parkeerplaats van De Rustende
Jager, waarna we naar het onderzoeksgebied
wandelen (plm 200 meter). De gidsen van het
Natuurpark de Loonse en Drunense Duinen en van
de stichting IVN begeleiden dit onderzoek. Op
school wordt deze excursie in groep 8 met enkele
lessen voorbereid. Door jong en oud actief te laten
ervaren hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk
natuur is, wil IVN een natuurbewuste
gedragsverandering bereiken.
Uiteraard is deze excursie alleen mogelijk als er
voldoende rijouders zijn die de leerlingen willen
vervoeren en in de Drunense Duinen als
begeleid(st)er bij een groepje van 5 leerlingen aan
willen sluiten.
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