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Agenda
5 dec.
6 dec.
12 dec.
18 dec.
20 dec.
21 dec.

Sinterklaasviering
Cadeautje van de Sint mee naar
school (groepen 1 t/m 4)
Informatieavond V.O.
Spreekuur jeugdarts (GGD)
Kerstviering
(leerlingen ’s middags vrij)
Start kerstvakantie

Sluiting De Toverfluit
Gisterenavond werd school overvallen met het
bericht dat Kinderopvang De Toverfluit per 1
januari 2019 haar locatie op Brede School De
Schakel in Ammerzoden sluit. Helaas zijn we
niet eerder in het proces tot deze beslissing
meegenomen. Hierdoor waren wij ook niet in
de gelegenheid om een goede alternatieve
oplossing voor het nieuwe kalenderjaar te
organiseren. We begrijpen dat hierdoor veel
onrust bij ouders is ontstaan.
Uiteraard willen we een Brede School blijven,
waarbinnen alle voorzieningen (VSO, TSO en
BSO) beschikbaar zijn. Vanuit ouders horen we
ook de wens van een overname en/of
eventuele doorstart met een andere
organisatie. Vandaag zullen de eerste stappen
hiervoor gezet gaan worden, maar de
resterende tijd tot 1 januari 2019 is erg kort.

Afgelopen week zijn de
rapportgesprekken n.a.v. het
eerste rapport geweest. De
groepen 2 t/m 8 hebben hiervoor
het rapport mee naar huis mogen
nemen. Uiteraard moeten deze ook weer terug naar
school.
Gelukkig is via SchouderCom is het laatste rapport
altijd terug te lezen. Binnen het profiel van de
leerling is de knop ‘Bekijk laatste rapport’ te vinden.
Als hier op wordt geklikt, wordt het laatste rapport
in PDF weergegeven.

Sinterklaastijd: hoe houd je het gezellig?
Bijdrage van Ilse van Wijk en Marie-Jose Brinkhof,
GGD Gelderland-Zuid
Sinterklaas is in het
land! Een leuke,
maar ook vaak
spannende tijd voor
kinderen. De winkels liggen vol met pepernoten en
chocoladeletters. Reclamefolders met speelgoed
vallen bijna dagelijks op de deurmat. En: ‘wanneer
en hoe vaak mag ik mijn schoen weer zetten?’.
December is een tijd waarin het soms lastig is om je
kind(eren) rustig te houden. Logisch dat kinderen
hierop reageren: slecht slapen, weinig eetlust of
druk gedrag… Herkenbaar in deze tijd?
In het filmpje ‘Sinterklaas in het land’ van
GroterWorden.nl krijg je tips:

Zodra wij meer duidelijkheid hebben, laten wij
u dit direct weten.
Wij hopen op uw begrip en vertrouwen.
Frank van Alphen
Directeur basisschool De Schakel

Groei!
In onze nieuwsbrief Groei! vind je betrouwbare
informatie over de ontwikkeling, gezondheid en
opvoeding van kinderen: onderwerpen die
aansluiten op de leeftijd van je kind. Benieuwd?
Meld je aan via onze website:
www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeienen-opvoeden/nieuwsbrief-groei/.
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