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

Schoolfotograaf
ANWB Streetwise
Schoolfotograaf (reservedag)
Informatieavond communie
OV-vergadering
Start Kinderpostzegelactie
MR-vergadering
Maandsluiting groepen 4
Bag2School
Jarige Joppendag

Inzet groep 3 en groep 6a
Afgelopen week heeft u kunnen lezen dat juffrouw
Adje ernstig ziek is. Hierdoor missen wij een zeer
goede en ervaren juf, die dit schooljaar in onze
groep 3 en 6a stond ingedeeld. Voor deze groepen
moet dus een oplossing gezocht worden. Deze
oplossing hebben wij gevonden:
• Groep 3: Juffrouw Ilse zal er op de
maandag, dinsdag, woensdag én vrijdag
zijn. Op donderdagen zal juffrouw Kris
Raaijmaakers in de groep staan.
• Groep 6a: juffrouw Myrie-Anne zal er op
de maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag zijn. Op de vrijdagen zal
juffrouw Kris Raaijmaakers in de groep
staan.
Wij hopen hiermee een structurele oplossing voor
schooljaar 2018-2019 gevonden te hebben.

Schoolfotograaf
Aanstaande dinsdag 11 september komt de
schoolfotograaf op onze school. ’s Ochtends zullen
de kinderen per groep één voor één op de foto
gezet gaan worden. ’s Middags zullen de broer-zusfamilieportretten geschoten worden.
Op donderdag 20 september komt de schoolfotograaf even terug voor de kinderen die op de eerste
dag afwezig waren.

Op vrijdag 14
september heeft
basisschool De Schakel
ter gelegenheid van de
officiële opening van de nieuwe verkeerssituatie
aan de Hogesteeg, een ‘ANWB Streetwise dag’.
De dag zal om 8:30 gestart worden met een officieel
woordje van wethouder De Vreede bij de
hoofdingang van de school.
De ANWB zal de volgende programma’s voor de
kinderen organiseren:
- Groep 1 en 2 : Toet Toet
- Groep 3 en 4 : Blik en Klik
- Groep 5 en 6 : Hallo Auto
- Groep 7 en 8 : Trapvaardig
Vanwege deze dag zal op de ochtend, tussen 8:45
en 12:00 de weg vóór de school (’t Bussche
Kempke) worden afgesloten. De kinderen van de
groepen 5 en 6 gaan namelijk met een échte auto
van de ANWB de gevaren van het oversteken leren.

Bag2School
Op 4 oktober is de eerste
Bag2School-actie van dit
schooljaar. Tussen 8:00 en
8:30 uur kunt u 2de hands
kleding, beddengoed,
gordijnen, tassen, riemen, schoenen en pluche
beesten achterlaten bij de Bag2School-auto. Met de
opbrengst van deze

Herinnering 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.
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