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Schoolfotograaf

Agenda
20 sept
21 sept
22 sept
23 sept
5 okt
6 okt
11 okt
13 okt
14 okt

Schoolfotograaf
Digitale informatieavond
Schoolreis
Studiedag (leerlingen vrij)
MR vergadering
Dag van de leraar
Gezondheidsonderzoeken
OV vergadering
Gezondheidsonderzoeken
Bommelerwijsdag (leerlingen vrij)
Startgesprekken

Studiedag – kinderen vrij
Aanstaande woensdag 22 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.

Maandag 20 september
aanstaande komt de
schoolfotograaf op onze
school. Naast de
portretfoto’s en
klassenfoto’s zullen er
ook weer broer/zus-foto’s
genomen worden
Er is dit jaar helaas geen terugkomdag voor
kinderen die er deze dag niet bij kunnen zijn. We
hopen dus dat iedereen maandag op school is.

Verjaardagen op school
Als een leerling jarig is, wordt zijn/haar verjaardag
gevierd. We stellen het op prijs als het kind
trakteert op school en dat de traktatie zo eenvoudig
mogelijk is. Daarbij horen géén cadeautjes.
Traktaties zijn bedoeld voor de kinderen uit de
eigen groep en hun leerkracht.
Het is wenselijk uitnodigingen voor partijtjes buiten
de school uit te delen, tenzij de hele klas wordt
uitgenodigd.

Algemene informatieavond
Normaal gesproken organiseren wij in de 2de en 3de
week van het schooljaar een algemene informatieavond. Met de huidige coronamaatregelen is een
dergelijke avond helaas nog net niet mogelijk.
Om alle informatie voor het komende schooljaar
toch met u te kunnen delen, zullen we aanstaande
maandag 20 september via SchouderCom een
digitale pagina aanmaken. Op deze pagina zal
informatie vanuit de groepen, zorg en directie via
videomateriaal met u gedeeld worden.

Quarantaineregels aangepast
De quarantaineregels in
het primair onderwijs
worden aangepast vanaf
20 september. Als een
kind in de klas besmet is
met het coronavirus
hoeft niet meer de hele
klas in quarantaine. In deze fase van de pandemie is
het verhoudingsgewijs een te zware maatregel
geworden dat heel de klas naar huis gaat bij een
besmetting. Elke dag niet op school, is er één te
veel. Bij uitbraken met meerdere besmettingen in
een groep kan de GGD nog wel adviseren om in
quarantaine te gaan.

Typecursus De Typetuin
Nu binnen het primair onderwijs fysiek onderwijs
weer geheel mogelijk is, wil De Typetuin vanaf
maart 2022 de jaarlijkse typecursus op De Schakel
wederom gaan verzorgen.
Meer informatie is te vinden in deze brief of op de
website www.typetuin.nl/klassikaal. Vrijblijvend
inschrijven kan al via de deze link.

Ouder en Kind Gym
Gym- en Turnvereniging Ammerzoden organiseert
speciaal voor peuters tussen 1,5 en 4 jaar ‘Ouder en
Kind Gym’ op dinsdagmiddag tussen 14:45 en 15:30
in sporthal De Treffer.
Zie voor meer informatie de 2de en 3de pagina van
dit Schakeltje.
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