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Agenda
17 dec.
18 dec.
21 dec.
4 jan.
11 jan.

Hele dag school (ook middag)
Kerstviering (ochtend)
Start kerstvakantie
Weer naar school
Start Cito toetsweek

Kerst op de Schakel
Het is weer zover, de sint is terug naar Spanje en de
school is weer prachtig versierd met kerstbomen.
Net zoals elk jaar willen we deze periode afsluiten
met een kerstviering. Helaas moeten wij dit in een
aangepaste vorm doen. Hoe graag we de kinderen
ook ’s avonds verwelkomen in de prachtigste outfits
en sferen, kan dit helaas niet. Daarom is er voor een
gezellig kerstontbijt gekozen. Op vrijdag 18
december komen de leerlingen in feestkleding naar
school. In de schemering van de ochtend zal er
gezellig bij kaarslicht ontbeten worden. Hiervoor
hebben de leerlingen een bord, beker en bestek
nodig. Gelieve dit donderdag mee te geven.
Vanwege de coronamaatregelen zal de school dit
keer het eten verzorgen. Aansluitend aan het
kerstontbijt zal er traditiegetrouw een film worden
gedraaid, de kinderen mogen hier een kussen voor
mee nemen.
Wij hebben er in ieder geval veel zin in!

Nieuws vanuit de MR
Vlak voor de zomervakantie
hebben we vanuit de MR
oudergeleding een peiling
gehouden onder ouders naar
hun ervaringen met het
continurooster. Vanwege jullie overwegend
enthousiasme is het continurooster verder
opgepakt door het schoolteam. Dit heeft geleid tot
één voorstel voor aanpassing van de schooltijden
naar een continurooster. Als MR ouders zijn we blij
met de voortvarendheid waarmee het schoolteam
dit onderwerp heeft opgepakt.
In januari ontvangt u meer informatie omtrent dit
model van het continurooster, dat dan ook in
stemming zal worden gebracht.

De nieuw opgerichte dorpsraad AmmerzodenWordragen heeft onlangs een enquête gehouden
om een goed beeld te krijgen van de meningen en
wensen van de inwoners. Doel hiervan is, om aan
de hand van deze gegevens, een kernplan op te
stellen voor 2021. Deze enquête is zeer succesvol
geweest (bijna 500 respondenten) en inmiddels
gesloten. Wat we echter nog missen zijn de
meningen en wensen van de kinderen en jongeren.
De dorpsraad heeft daarom op het kerkplein een
wensboom opgesteld. Wij zouden het heel fijn
vinden dat zoveel mogelijk kinderen hun wensen
duidelijk maken via een lijstje of tekening en deze
ophangen in de wensboom.
Mochten sommige ouders de enquête gemist
hebben dan kunnen ook zij hun meningen of
wensen nog kenbaar maken via de wensboom.
We hopen op heel veel reacties!
Dorpsraad Ammerzoden-Wordragen

Typecursus De Typetuin start weer in maart
Bij voldoende aanmeldingen
start in maart 2021 weer de
klassikale typecursus van de
Typetuin. Deze cursus is
geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8.
Kinderen die al jong een typecursus hebben
gevolgd, werken sneller en maken minder fouten
dan kinderen die zichzelf (verkeerd) leren typen.
Startdatum: donderdag 11 maart 2021
Lestijd: 16:00 tot 17:00 uur
Leslocatie: Basisschool De Schakel
Tot 1 januari geldt bovendien een aantrekkelijke
vroegboekkorting. Je betaalt dan 160 euro in plaats
van 185 euro. Inschrijven is een fluitje van een cent:
1. Meld jouw zoon/dochter aan via
https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan
op “aanmelden”.
2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in
de buurt” de postcode van de leslocatie in.
3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts
naast het kaartje.
4. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan
van de cursuslocatie van jouw keuze.
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”.
6. Rond de inschrijving verder af.
Meer informatie? Ga naar www.typetuin.nl of mail
je vraag naar support@typetuin.nl
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Samen ontdekken, ontmoeten en vieren
De voorbereiding op de eerste Heilige Communie en het Vormsel gaat dit jaar
anders dan voorheen. De voorbereiding vindt niet meer plaats op school of in de
plaatselijke gemeenschap, maar centraal op één plek. Elke maand is er één moment
waarop het hele gezin samen welkom is. Iedereen is uitgenodigd om mee te doen,
ook gezinnen zonder communicanten of vormelingen.

Het H. Franciscusparochie wil kinderen én
hun familie op een interactieve en
speelse manier uitdagen om na te denken
over het (katholieke) geloof, hoe je dat
samen met anderen kunt beleven en in
de praktijk brengen. Daarom start er een
programma voor het hele gezin genaamd
Franciscus 2.0

Franciscus 2.0
Franciscus 2.0 is een programma van vier
bijeenkomsten waar kinderen zich samen
met het hele gezin op een leuke,
gezellige en interactieve manier kunnen voorbereiden op de Eerste Heilige Communie of het
Vormsel. Centraal staat samen ontdekken, samen ontmoeten en samen vieren. Er is een
speciaal programma voor de verschillende leeftijdsgroepen. Een escape room, filmpjes maken
voor tiktok of praten met zorgmedewerkers: het programma is divers en uitdagend.
Moeilijke vragen
“Wij vinden het belangrijk om een thuis te
bieden aan iedereen”, zegt Danny
Hakvoort, verantwoordelijk voor het
familiepastoraat in Bommelerwaard. “Elk
gezin krijgt te maken met moeilijke
vragen. Hoe ga ik om met ziekte of het
overlijden van naasten? Hoe kan ik het
samen met kinderen over levensvragen
praten? Maar ook: welke school kies ik
met mijn kinderen en hoe vinden we rust
in drukke periodes? We hebben gemerkt
dat er niet altijd aandacht is geweest voor
de vragen en behoeftes van gezinnen.
Daarom willen wij dit jaar, ondanks de
corona-maatregelen, op een nieuwe manier starten met een familieproject.”

Wil je meer weten over Franciscus 2.0 of je aanmelden? Kijk dan op de website:
www.franciscus2puntnul.nl.
Ook nodigen we alle ouders uit voor een online ouder-informatieavond op 17 december 2020
of op 5 januari 2021 om 20.30 uur.
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