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Workshop Matchbooks: EN TOEN verhalen in een
luciferdoosje
In deze workshop maak je je eigen verhaal uit het
verleden … zo mooi, zo fantastisch, zo spannend,
maar zo klein dat het in een lucifersdoosje past.
Bibliotheek Ammerzoden:
- Woensdag 30 september om 13:30 uur
- Leeftijd 7-12 jaar
- Toegang €3,50
- Vooraf aanmelden via deze link.

Agenda
20 sept.
30 sept.
7 okt.
8 okt.
12 okt.

Communieviering
MR vergadering
Bag2School
Startgesprekken
Startgesprekken

Stem op jouw favoriet voor de MR
Eerder hebben we via
SchouderCom een
oproep gedaan om je
kandidaat te stellen voor
de oudergeleding van de
medezeggenschapsraad.
Hier hebben we zoveel
reacties op gekregen dat
we verkiezingen moeten houden. Wat fijn die grote
betrokkenheid bij school! Vandaag ontvang je via
SchouderCom informatie over alle kandidaten en
kun je laten weten wie jouw favoriet is. We rekenen
op jouw stem!
Namens de MR, Sjoerd Keijser, Patricia de Cocq en
Mérit Michielsen (Oudergeleding MR)

Stagiaires op De Schakel
Vorige week heeft het team van basisschool De
Schakel zich via een digitale ouderavond aan u
voorgesteld. Ondertussen zijn er ook vele studenten
van diverse opleidingen op De Schakel gestart met
hun stage. Studenten van de opleiding tot
onderwijsassistent, studenten van de Pabo Den
Bosch en een student van de opleiding pedagogiek
van de Fontys.
Om u een beeld te kunnen geven van deze
studenten, stellen zij zich op onze website aan u
voor. Zie hiervoor de volgende pagina:

Workshop Papier van Toen:
In deze workshop maak je kennis met de oude
technieken papier scheppen en bedrukken. Het
resultaat: je eigen geschepte bedrukte papier!
Bibliotheek Ammerzoden:
- Woensdag 7 oktober om 14:00 uur
- Leeftijd 7-12 jaar
- Toegang €3,50
- Vooraf aanmelden via deze link.

https://www.deschakelammerzoden.nl/team/stagiaires

Kinderboekenweek 2020
Van 30 september t/m 11 oktober is het
Kinderboekenweek. Bibliotheek Rivierenland heeft
ter gelegenheid hiervan een ruim aanbod aan
activiteiten. Deze zijn te vinden op:
www.bibliotheekrivierenland.nl/kinderboekenweek
De volgende activiteiten zullen op de locatie in
Ammerzoden worden georganiseerd:
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