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BoekStartfeestje met Dikkie Dik

Agenda
13 nov.
14 nov.
20 nov.
21 nov.
22 nov.
26 nov.
30 nov.

Dikkie Dik bestaat dit jaar maar liefst 40 jaar! Om dit
jubileum te vieren organiseert Bibliotheek
Rivierenland gezellige BoekStartfeestjes met Dikkie
Dik in de spotlights. Ouders en verzorgers zijn met
hun kleintjes (tot 4 jaar) van harte uitgenodigd om
dit gratis feestje mee te vieren. Dat wil je vast niet
missen. En het is ook haast niet te missen, want we
toeren met Dikkie Dik langs maar liefst veertien
plaatsen!
Tot ziens op: Woensdag 7 november in bibliotheek
Ammerzoden van 10:30 tot 11:30 uur.

Start EU-schoolfruit
MR-vergadering
Rapport 1
Studiedag (leerlingen vrij)
Rapportgesprekken
Rapportgesprekken
Maandsluiting groep 7

Oudertevredenheidspeiling De Schakel
Afgelopen donderdag heeft u per mail een
uitnodiging gekregen om een vragenlijst in te
vullen. Deze vragenlijst hoort bij een
tevredenheidspeiling uitgevoerd door WMKPO. Wij
hopen op zo veel mogelijk respons om een zo goed
mogelijk beeld te krijgen van onze school.
De vragenlijst is nog beschikbaar tot vrijdag 9
november 2018.
Naast de tevredenheidspeiling bij ouders, zullen ook
de leerlingen en het personeel van De Schakel een
vragenlijst krijgen. Alleen de kinderen van de
groepen 5 t/m 8 zullen tijdens schooltijd digitaal
een vragenlijst invullen.

Planning rapportgesprekken
Vandaag krijgt u via SchouderCom het verzoek om
uw voorkeur op te geven voor de eerste
rapportgesprekken van dit schooljaar.
De rapportgesprekken zijn op:
- Donderdag 22 november 2018
- Maandag 26 november 2018
Wij willen u vragen om uw voorkeur zo snel
mogelijk door te geven, zodat wij op korte termijn
de definitieve planning kunnen maken. Geef ten
behoeve van de planning a.u.b. zo ruim mogelijk uw
mogelijkheden aan. U kunt uw voorkeur tot
woensdag 7 november aangeven. Daarna zal
SchouderCom automatisch een planning genereren.
Als de planning definitief is, krijgt u daarna via
SchouderCom een persoonlijke uitnodiging voor het
rapportgesprek.

Veel kinderen vinden muziek maken leuk.
Wij ook!
Aanstaand weekend is er in Ammerzoden een
groots Jeugd Muziek Festival voor jeugd- en
opleidingsorkesten. Op zaterdag 3 november vanaf
12.00 uur komen 13 jeugd orkesten uit de
Bommelerwaard en daarbuiten naar Ammerzoden.
Zij laten zich van hun beste kant zien en horen! Er is
een professionele jury aanwezig. Het orkest met de
hoogste punten wint de ''Arie van den Oordbokaal''. De prijsuitreiking is rond 20.30 uur.
Op zondag 4 november wordt de muzikale strijd
voortgezet tijdens ''De Slag om Ammerooie". Dan
zullen zeven slagwerkgroepen strijden om de
Gerben 'De Spar"-bokaal. Zij zetten een mooi
muziekshowtje neer door ritmisch en melodisch op
diverse instrumenten te spelen. T.w. trom,
pauken, xylofoon, marimba, congo en de
buisklokken. Laat je verrassen! Ook deze dag begint
om 12.00 uur en eindigt om 18.30 uur.
Het hele festival weekend vindt plaats in het
verenigingsgebouw "De Heerlijkheid'' aan de Hoge
Weiden 16 in Ammerzoden. De hal is dan
omgetoverd tot een waar concert zaal.
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Uiteraard doet ook de blazersgroep,
opleidingsorkest en slagwerkgroep uit Ammerzoden
mee! O.l.v. onze enthousiaste jeugddirigent, Bryan
Verel, spelen beide jeugdorkesten op zaterdag. De
beginnersgroep treedt om 13.50 uur op. Het
opleidingsorkest is om 19.00 uur aan de beurt.
Bryan is naast dirigent ook instrumentmaker (dr.
Forte) én een gedreven trompettist. De jeugd
speelt o.a. Viana en Dynamite. Kom kijken en
luisteren naar onze jongens en meiden. Zorg dat je
op tijd in de zaal zit want tijdens de optredens gaat
de deur (eventjes) dicht. De slagwerkgroep o.l.v.
Ron van Vuuren treedt op zondag op om 12.50 uur.
Vindt uw kind muziek maken ook zo leuk?
Het is belangrijk dat kinderen de kans krijgen om
met muziek in aanraking te komen. Dat begint al op
school. Heeft u kind interesse in een instrument?

Wij bieden diverse muzieklessen in Ammerzoden
aan. T.w. saxofoon les op dinsdag (begin van de
avond), Muziekles klein koper (=bugel, trompet)
door Niek op woensdag middag/avond.
Hoornlessen worden verzorgd door Anke op
dinsdag en op vrijdagmiddag zijn er drumlessen
door Ron van Vuuren. Tevens bestaat de
mogelijkheid om samen muziek te maken, nog
leuker! De blazersgroep op dinsdagavond. En op
vrijdagavond (1 x per 2 weken) komt de
slagwerkgroep bij elkaar in Ammerzoden.
Wij hopen dat er veel kinderen, ouders, opa's en
oma's, vriendjes en vriendinnen komen luisteren
naar onze muzikanten; Martijn, Tim, Rowan, Rens,
Jesse, Iva, Deniz, Iris, Maarten en alle anderen.
Tot zaterdag en/of zondag 3 & 4 november. Jullie
zijn VAN HARTE WELKOM
Jeugdcommissie@stcaecilia-ammerzoden.nl
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