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Schoolfruit – start dinsdag 13 november

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

Start EU-schoolfruit
MR-vergadering
Rapport 1
Studiedag (leerlingen vrij)
Rapportgesprekken
Rapportgesprekken
Maandsluiting groep 7
Speelgoedochtend groep 1/2

Oudertevredenheidspeiling De Schakel
Vorige week is u per mail gevraagd om een
tevredenheidspeiling (uitgevoerd door WMKPO) in
te vullen. Slechts 25% van onze ouders hebben
momenteel de vragenlijst ingevuld.
Hierbij wil ik u vragen, wanneer u dit nog niet heeft
gedaan, de vragenlijst alsnog in te vullen. De
deadline is verschoven naar aanstaande zondag 11
november.
Wanneer u de vragenlijst nog niet heeft ingevuld,
krijgt u vandaag per mail alsnog een uitnodiging.

Van 13 november 2018 t/m 20 april
2019 krijgen uw kinderen op school
gratis drie stuks groente en fruit per
week. De school doet namelijk mee
aan EU-Schoolfruit! Op dinsdag,
woensdag en donderdag hoeven de
kinderen dus geen fruit van thuis
mee te nemen. Deze worden door
EU-schoolfruit verzorgd.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs
om verschillende soorten fruit en groente te eten.
Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente
uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de
nieuwsbrief voor ouders via:
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start
om de aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per
dag te halen.

Planning rapportgesprekken
Afgelopen week heeft u uw voorkeur
voor de rapportgesprekken van
donderdag 22 en maandag 26
november kunnen opgeven. Aan de hand van uw
voorkeur wordt er momenteel een planning
gegenereerd.
Hoewel we ons best doen om zo veel mogelijk met
uw voorkeur rekening te houden, kan het zijn dat
we door interne verschuivingen hiervan toch
moeten afwijken.
Aanstaande dinsdag ontvangt u via SchouderCom
een persoonlijke uitnodiging voor de komende
rapportgesprekken.

Bijscholing Kanjertraining
Vorige week vrijdag zijn drie leerkrachten van onze
school op een bijscholing dag geweest bij de
Kanjertraining. Juffrouw Emmy, juffrouw Anne en
juffrouw Heidi hebben nu ook het volledige diploma
behaald voor Kanjertrainer.

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een
initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt
Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma
wordt ondersteund door het Voedingscentrum.
De groent- en fruitverstrekkingen worden
gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de
school en de ouders géén kosten verbonden aan
het programma. U kunt hierover meer lezen op
www.euschoolfruit.nl.
Op naar een lekker en gezond schooljaar!
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De Grote Digitaalstrijd
Op 26 november 2018 van 19:00 - 22:00 uur in
het gemeentehuis in Kerkdriel.
Laaggeletterdheid is een groot probleem in
Rivierenland. Er wordt in de regio hard gewerkt aan
de preventie en aan het bestrijden ervan. Om het
bewustzijn van de problematiek verder te vergroten
organiseren Bibliotheek Rivierenland en BIZ in 2018
opnieuw de Grote DigiTaalStrijd.

Kanjer-nieuws: Kanjer pestprotocol
Het Kanjer pestprotocol met afspraken die we op
De Schakel hebben omtrent de preventieve aanpak
met behulp van de Kanjertraining is vernieuwd. Het
protocol sluit aan bij de Kanjerboeken en de
Kanjertraining. In het pestprotocol vindt u de
afspraken die gelden op onze school; zowel voor
kinderen en leerkrachten als ook voor ouders. Ook
de kinderraad is betrokken geweest bij het
goedkeuren van dit beleidsstuk.
U kunt het protocol lezen via onze website of
SchouderCom. Op onze website is het te vinden
onder de menuknop ‘school’ - ‘Kanjertraining’ en
via SchouderCom bij de documenten of links.

Wat is de Grote DigiTaalStrijd?
De Grote DigiTaalStrijd is een ludieke battle,
georganiseerd door Bibliotheek Rivierenland samen
met BIZ. Teams van drie personen gaan de strijd
met elkaar aan: wie beschikt over de beste taal-,
reken en digitale vaardigheden? Het dictee is het
enige onderdeel van deze ludieke battle, dat offline
–gewoon op papier- uitgevoerd wordt. Andere
vaardigheden worden die avond digitaal getoetst.

Voetbal iets voor jou??
Kom dan (gratis) drie keer proeftrainen bij Jan van
Arckel te Ammerzoden.

Trainingstijden
Mini’s
Jongens < 9
Jongens/Meisjes < 11
Jongens/Meisjes < 13
Jongens/Meisjes < 15
Jongens < 17

Woensdag 18.00-19.00
Maandag/woensdag
18.00-19.00
Maandag/woensdag
18.00-19.00
Maandag/woensdag
19.00-20.00
Maandag/woensdag
19.00-20.00
Dinsdag/donderdag
18.30-20.00

Meer informatie op de site www.vv-janvanarckel.nl

Het dictee wordt geschreven door Abdelkader
Benali.
Ben je 12+ en woon of werk je in Rivierenland,
schrijf je dan in!
Het inschrijfgeld is € 10,00 per persoon.
Schrijf je snel in want vol = vol:
https://www.bibliotheekrivierenland.nl/grotedigitaalstrijd/GDTS-2018.html
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