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Informatieavond Voorgezet Onderwijs

Agenda
12 dec.
18 dec.
20 dec.
21 dec.
7 jan.

Informatieavond V.O.
Spreekuur jeugdarts (GGD)
Kerstviering
(leerlingen ’s middags vrij)
Film kijken in de aula
Start kerstvakantie
Weer naar school

De TussenSchoolse Opvang (T.S.O.)
Eerder deze week gaf ik in een SchouderCombericht aan dat we op de achtergrond druk bezig
zijn ook in het nieuwe kalenderjaar goede
buitenschoolse voorzieningen te organiseren.
Het eerste goede nieuws is dat na de kerstvakantie
school samen met De Toverfluit de huidige vorm
van TussenSchoolse Opvang zal continueren. Dit
geeft ons rustig de tijd om voor het nieuwe
schooljaar een nieuwe organisatie voor de TSO op
te zetten.

Woensdag 12 december vindt op onze school de
jaarlijkse informatieavond plaats voor ouders van
leerlingen van de groepen 7 en 8 om informatie te
verkrijgen van de diverse scholen voor voortgezet
onderwijs. De indeling van deze avond is 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 geven in 3 rondes van 30
minuten informatie over hun school. De
wisseltijd bedraagt 5 minuten.
• Om ongeveer 21.30 uur volgt het laatste
belsignaal ten teken dat de voorlichtingsavond
ten einde is.

Alle huidige TSO-contracten worden voortgezet.
Ouders die toch de TSO willen opzeggen, kunnen
die via administratie@kdvtoverfluit.nl kenbaar
maken.
Voor wat betreft het aanbod van VSO, BSO en
kinderopvang binnen Brede School De Schakel,
hopen we later meer duidelijkheid te kunnen geven.

KIKA
De opbrengst van de Kerstmarkt die op donderdag
21 december wordt georganiseerd is bestemd voor
de organisatie Kika. Dat heeft onze Kinderraad
besloten. Deze opbrengst zal worden overgemaakt
op de bankrekening van KiKa. Na de Kerstvakantie
nodigen we Mevrouw Truus van Willegen,
ambassadrice van Kika, uit op school, zodat zij het
bedrag in de vorm van een symbolische cheque
namens Kika in ontvangst kan nemen.

De volgende scholen hebben een uitnodiging
ontvangen en hebben toegezegd dat de presentatie
over hun school wordt verzorgd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cambium Buys Ballot Zaltbommel:
Cambium De Waard Zaltbommel
De Brug Zaltbommel
Jeroen Boschcollege ’s-Hertogenbosch
St Janslyceum ’s-Hertogenbosch
Stedelijk Gymnasium ‘s-Hertogenbosch
Ds. Piersoncollege ’s-Hertogenbosch
Rodenborchcollege Rosmalen
Sancta Maria ’s-Hertogenbosch
Bossche Vakschool ’s-Hertogenbosch
Helicon groenschool ’s-Hertogenboch
Willem van Oranjecollege (Wijk en Aalburg)
Prinsentuincollege (Andel)
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Kinderpostzegels
De opbrengst van de Kinderpostzegelactie 2018 was
€ 5235,50.

Worstenbroodjesactie Dikkertje Dap
Peuterspeelzaal Dikkertje Dap houdt
een worstenbroodjesactie, en wij vragen jullie mee
te doen zodat iedereen met Kerst een lekker
worstenbroodje bij het ontbijt of na de Nachtmis
kan eten.
De opbrengsten komen ten goede aan de
Peuterspeelzaal. In de bijlage vindt u een brief
waarop u de bestelling kunt plaatsen. Deze dient u
uiterlijk voor vrijdag 14 december in te leveren bij
een van de leidsters van de peuterspeelzaal. De
bestelling kan dan in de week voor de kerstvakantie
bij de peuterspeelzaal opgehaald worden, en hoeft
dan ook pas betaald te worden.
Dit jaar staan we op woensdag 19 december vanaf
12.00 uur met een kraam voor de basisschool. Ook
hier kunt u de heerlijke broodjes kopen. Het is
tevens mogelijk om uw bestelling hier op te halen.
De kosten voor een zakje van 4 verse
worstenbroodjes van Bakker Bart vestiging
Gorinchem bedraagt slechts €5,50-. We vragen u
graag gepast te betalen.
Dank u wel en met vriendelijke groeten,
de Activiteitencommissie van de Peuterspeelzaal

Kerstmis met Boer Boris
Woensdag 12 december 14:30-15:30 I Gratis
The Read Shop Hedel komt het boek 'Kerstmis met
Boer Boris'
voorlezen in de
Bibliotheek van
Ammerzoden.
Daarna gaan we de
kerstboom van Boer
Boris knutselen.
Luister en knutsel jij
ook mee?
Het boek Kerstmis
met Boer Boris is het elfde deel in de reeks van het
succesvolle duo Ted van Lieshout en Philip Hopman.
Een mooi en ontroerend boekje over leven en dood.
Geschikt voor kinderen van 2-6 jaar.

De kinderen van de groepen 7 die meegedaan
hebben aan deze actie ontvingen als bedankje een
gummetje en de school ontving een certificaat met
daarop vermeld het totale bedrag dat de inzet van
onze leerlingen van de groepen 7 en 8 heeft
opgeleverd.

Kerstkrans maken in de bibliotheek
Dinsdag 11 december 9:30-11:30 I Kosten € 10,00
Op deze
dinsdagochtend kun je
de
workshop kerstkrans
maken volgen. Gezellig
samen creatief bezig
zijn. Je gaat een krans
die bestaat uit vers
mos, stro en
dennentakken,
decoreren met kestballen-, en hangers, besjes en
dennenappeltjes. Resultaat: een kerstkrans naar
eigen smaak voor op tafel met bijvoorbeeld een
windlicht met kaars in het midden. Of voor op de
voordeur. Alle materialen zijn aanwezig en
tussendoor is er tijd voor gezellige klets met koffie,
thee en iets lekkers.
Je kunt je voor deze workshop aanmelden tot
maandag 10 december en er is plaats voor 8
personen.
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