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Agenda
20 nov.
21 nov.
22 nov.
26 nov.
30 nov.
5 dec.
12 dec.
18 dec.
20 dec.

Rapport 1
Studiedag (leerlingen vrij)
Rapportgesprekken
Rapportgesprekken
Maandsluiting groep 7
Speelgoedochtend groep 1/2
Sinterklaasviering
Informatieavond V.O.
Spreekuur jeugdarts (GGD)
Kerstviering
(leerlingen ’s middags vrij)

Rapport 1 gaat mee
Komende dinsdag 20 november krijgen de kinderen
van de groepen 2 t/m 8 hun eerste rapport van
schooljaar 2018-2019 mee naar huis.
Op donderdag 22 en maandag 26 november volgen
hierop de oudergesprekken. Hiervoor heeft u via
SchouderCom een persoonlijk uitnodiging gekregen.

Studiedag – woensdag 21 november
Op woensdag 21 november hebben de juffen en de
meesters van De Schakel een studiedag en zijn de
kinderen vrij.
Op deze dag willen we een volgende stap zetten in
onze kwaliteit van onderwijs. Nadat we in alle
groepen hebben gewerkt met Blink Wereld
Geïntegreerd, gaan we ons nu voorbereiden op een
nieuwe methode; Jeelo. Ook in deze methode staat
onderzoekend en ontdekkend leren centraal.
Na de kerstvakantie gaan we hier samen met de
kinderen een thema van uitproberen.

Inloopspreekuur - dieet, voeding en lifestyle
20 november van 14:00 – 15:00 uur bibliotheek
Ammerzoden.
Om 14:00 uur kun je in de Bibliotheek Ammerzoden
terecht bij een inloopspreekuur over
voeding. Nicole Lamers is zelfstandig
diëtiste en geeft een uur lang gratis advies
over dieet, voeding, en lifestyle. Ze geeft
persoonlijke begeleiding en advies op
maat. Voor mensen van alle leeftijden;
kinderen, volwassenen en ouderen.

Zoals op de jaarplanner reeds aangekondigd
hebben wij op woensdag 12 december 2018, zoals
voorgaande jaren, een avond georganiseerd waar
vertegenwoordigers van diverse scholen voor
voortgezet onderwijs zullen komen vertellen over
hun school. Een ideale gelegenheid voor U om
informatie te krijgen omtrent de school en/of het
soort onderwijs dat Uw kind straks na de
basisschool wellicht zal gaan volgen. Ook ouders
van leerlingen uit groep 7 zijn van harte welkom
tijdens deze avond.
De indeling van deze avond hebben wij als volgt
samengesteld:
• 19.15 - 19.30 uur: inloop
• 19.30 uur: Een gezamenlijke korte opening in
de aula van onze school waarbij de
vertegenwoordigers van de verschillende
scholen zich kort voorstellen en een korte
algemene typering van hun school geven;
• 19.45 uur: De vertegenwoordigers van de
verschillende scholen gaan naar afzonderlijke
lokalen om daar informatie te geven over hun
school en de types onderwijs die aan hun
school worden gegeven. Dit gebeurt in 3
rondes van 30 minuten. Telkens na afloop van
een ronde volgt een belsignaal ten teken dat
de ronde voorbij is en dat er door de ouders –
indien gewenst – gewisseld kan worden. De
wisseltijd bedraagt 5 minuten, waarna er weer
een startsein volgt voor de volgende ronde van
30 minuten.
• Om ongeveer 21.30 uur volgt het laatste
belsignaal ten teken dat de voorlichtingsavond
ten einde is en geven we de
vertegenwoordigers van de bezoekende
scholen de gelegenheid om huiswaarts te
keren.

Nederland Leest: thema voeding
Nederland Leest is een jaarlijkse campagne waarbij
heel Nederland van de Bibliotheek hetzelfde boek
voorgeschoteld krijgt. Het thema van 2018 is
Voeding. Elke bieb-bezoeker krijgt in november
het boek Je bent wat je leest gratis! (zo lang de
voorraad strekt). Traditiegetrouw organiseren
we verschillende activiteiten passend bij het
thema.
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