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

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

AVG – nieuw privacybeleid
Tijdens de algemene informatieavonden hebben wij
u al ingelicht dat het gebruik van Facebook voor het
delen van foto’s niet meer past binnen de huidige
privacywetgeving. Basisschool De Schakel zal foto’s
daarom niet meer via Facebook delen.
Binnen SchouderCom bestaat ook de mogelijkheid
om via nieuwsberichten foto’s te delen. Dit is géén
openbaar platform, maar een besloten netwerk
waarop alleen de ouders van De Schakel kunnen.
Vanuit een inventarisatie uit het eerder verzonden
toestemmingsformulier, blijkt hier bij ouders veel
minder weerstand voor te zijn.
De foto’s van de ‘ANWB Streetwise’-dag zullen
daarom vandaag via SchouderCom met u gedeeld
worden.

Op donderdag 20 september om 19:30 is in de aula
van De Schakel een informatieavond omtrent de 1ste
Heilige communie voor ouders gepland.
De viering zal plaatsvinden op zondag 19 mei 2019.

Week van de Positieve Gezondheid
Wij doen mee aan de week van de positieve
gezondheid (van 14-21 september).
Positieve gezondheid is een nieuwe manier van
kijken naar gezondheid. We kijken daarbij vooral
naar de kracht van mensen, in plaats van naar hun
beperkingen en/of ziektes. Dus: Waar ben je goed
in? Waar krijg je energie van? Zit je lekker in je vel?
Wat zijn je dromen? Positieve gezondheid maakt
leerlingen veerkrachtiger.
In de week van de positieve gezondheid hebben we
op school aandacht voor deze onderwerpen: … (zelf
in te vullen). We geven deze lessen/organiseren
deze activiteiten: (zelf in te vullen).
Op school gebruiken we het spinnenweb van
positieve gezondheid voor kinderen:

Informatieavond Bommelerwaar- Stroom
Wil jij ook groene stroom uit jouw eigen omgeving?
Maak dan gebruik van Bommelerwaar-Stroom.
Voordelig, iedereen kan meedoen! Meer weten hoe
dat kan, kom naar de informatiebijeenkomst in de
bibliotheek van Ammerzoden op 19 september
2018 om 19.30 uur.
Prettig als je je aanmeldt: www.bommelerwaar.nl
Wil je als ouder of verzorger ook met je kind eens
kijken naar positieve gezondheid? Via deze link kun
je samen een digitale vragenlijst over Positieve
Gezondheid invullen. Een mooie tool om hier met
je kind over te praten.
Meer informatie vind je op www.iph.nl.

Schoolfotograaf
Donderdag 20 september komt de schoolfotograaf
nog even langs om de eerder afwezig en/of zieke
kinderen op de foto te zetten.
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