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Agenda
4 dec.
8 dec.
17 dec.
18 dec.
21 dec.

Sinterklaas op De Schakel
MR vergadering
Hele dag school (ook middag)
Kerstviering (ochtend)
Start kerstvakantie

Gezocht vrijwilligers TSO De Schakel

Opbrengst Kinderpostzegels
Ook dit jaar hebben de kinderen van groep 7 en 8,
net als ruim 3100 andere scholen meegedaan aan
de Kinderpostzegelactie. Met heel veel trots kunnen
wij vertellen dat onze school het bedrag van 3498
euro bij elkaar opgehaald heeft. Alle kinderen
hebben namens de landelijke organisatie, een klein
presentje gekregen.

Bibliotheek weer open
Vanaf donderdag 19 november is de bibliotheek in
Brede School De Schakel weer open. We hanteren
momenteel op locatie Ammerzoden weer de
winteropeningstijden:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Op donderdag 10 december stond op basisschool
De Schakel een spreekuur gepland voor de
jeugdverpleegkundige Ilse van Wijk.
Helaas kan op die datum het spreekuur niet
doorgaan omdat de medewerker nu werkzaam is in
het corona team.

Maandag: 14:00 - 17:00 uur (fullservice)
Dinsdag: 10:00 - 17:00 uur (zelfbediening)
Woensdag: 10:00 - 13:00 uur (fullservice)
Donderdag: 10:00 - 17:00 uur (zelfbediening)
Vrijdag:
09:00 - 14:00 uur (zelfbediening)
Zaterdag: 10:00 - 14:00 uur (fullservice)

Knutselpret in de bieb
Kom gezellig naar december knutselpret voor
kinderen in de Bibliotheek Ammerzoden. We maken
een papieren zak surprise. Daar kun je een
cadeautje in verstoppen. Zo verwen je degene die
dat cadeautje krijgt dubbel.
Deze activiteit wordt aangeboden in Bibliotheek
Ammerzoden op woensdag 25 november van 13:30
tot 15:00 uur en is geschikt voor kinderen van 8-12
jaar die van knutselen houden. Meedoen is gratis.
Meld je wel vooraf even aan!
https://bit.ly/3fdrNsQ

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor de
tussenschoolse opvang op de Schakel, ook
wel bekend als het 'overblijven'.
Kinderopvang Pippi biedt TSO aan op:
maandag, dinsdag en donderdag in drie
verschillende groepen: groep 1-2, groep 3-4
en groep 5-8. Als TSO leiding help je
kinderen bij de lunch, maar ook help je mee
om toezicht te houden op het speelterrein.
Achteraf ruimen we samen de gebruikte
spullen op.
Als TSO vrijwilliger krijg je veel liefde en
aandacht van de kinderen. Je wordt
ondersteunt door een coördinator, die je
kan helpen bij vragen en advies. Je werkt in
een team van vrijwilligers, die allemaal
liefde hebben voor hetzelfde: het werken
met kinderen en jongeren.
Dus ben jij op maandag, dinsdag en/of
donderdag beschikbaar van 11.45 tot 13.15
uur? Houdt je van het werken met
kinderen?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Zou u graag willen helpen, maar past u al op
uw kind of kleinkind? Geen probleem!
Neem dan even contact met ons op.
Er staat een vergoeding van 10 euro per
overblijfmoment.
Bent u degene die wij zo goed kunnen
gebruiken? Of wilt u eerst wat meer
informatie?
Neem dan contact met ons op via:
tso@kdvpippi.nl of bel met 06-40709505!
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