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Agenda
3 okt.
4 okt.
5 okt.
8 okt.
12 okt.
15 okt.

Start Kinderboekenweek
Bag2School
Jarige Joppendag
Spreekuur GGD (kinderarts)
Afsluiting Kinderboekenweek
Start herfstvakantie

Gezellige middag in bibliotheek Ammerzoden!

Bag2School
Er komt herfstweer aan.....
Mooie tijd om de zomerkleren
op te ruimen! Breng ze naar
De Schakel voor Bag2school!
De inzameling van Bag2School
is op donderdag 4 oktober tussen 8.00 en 8.30 uur.
Leerlingen hebben een plastic zak ontvangen van
Bag2School, maar het mag natuurlijk ook in een
andere plastic zak.
Naast kleding mag je ook schoenen, riemen,
hoeden, handtassen, beddengoed, gordijnen en
pluche speeltjes inleveren. Overigens mag iedereen
spullen inleveren, niet alleen de leerlingen van De
Schakel

Stagiaires op De Schakel
Vanaf komende week zijn er op de donderdagen
twee nieuwe gezichten binnen onze school.
Bij de kleuters zal Magda Rumińska (student
‘helpende zorg en welzijn’ aan het Koning Willem I
College) stage gaan lopen.
Ook ons zorgteam wordt versterkt met Melissa
Biesheuvel, student vanuit de opleiding Pedagogiek.
Beide studenten zullen heel dit schooljaar binnen
De Schakel actief zijn. Op onze website zullen ze
zich binnenkort persoonlijk voorstellen.

AVG toestemmingsformulieren
Een aantal ouders hebben vorige week een brief
gekregen om (alsnog) het toestemmingsformulier
voor onder andere het delen van beeldmateriaal in
te vullen. Deze hebben wij nog niet allemaal terug
mogen ontvangen.
Wij willen graag een compleet overzicht hebben,
zodat wij het delen van foto’s via SchouderCom
mogelijk kunnen maken.

BFF, hartsvriendinnen, bloedbroeders, het zijn
allemaal hartenkreten van echte vrienden. Het
thema van de Kinderboekenweek is vriendschap en
vriendschap is diep verankerd in de jeugdliteratuur.
Niet voor niets natuurlijk: vrienden maken leer je
als kind.
In Ammerzoden starten wij de Kinderboekenweek
met een gezellige middag op woensdag 3 oktober
van 14:30-15:30 uur.
Het verhaal van Draap wordt voorgelezen. Dit boek
gaat over een schaap die ook een beetje draak is.
Hij hoort nergens bij, maar dan leert hij vrienden
kennen die hem laten zien dat bijzonder, veel beter
is dan perfect. Ook is er een speurtocht. Los jij het
raadsel op?
Niemand gaat met lege handen naar huis, want
iedereen kan een eigen vriendschapsarmbandje
maken!
De hele middag is gratis en geschikt voor kinderen
van 4 tot 12 jaar.
Speciaal voor avonturiers en onderzoekers in de
leeftijd van 9 tot 12 jaar speel je via de bibliotheek
de online game “Codewoord”. Doel is het kraken
(hacken) van de bankkluis door antwoord te geven
op zes vragen over vriendschap. Geef je de goede
antwoorden? Dan krijg je zes letters te zien. Vind je
hierin het codewoord om de kluis te openen? Stuur
dan deze code in en open de kluis!
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