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Kerstviering

Agenda
18 dec.
20 dec.
21 dec.
7 jan.
15 jan.
25 jan.
28 jan.

Spreekuur jeugdarts (GGD)
Kerstviering
(leerlingen ’s middags vrij)
Film kijken in de aula
Start kerstvakantie
Weer naar school
OV-vergadering
Maandsluiting groep 8
MR-vergadering

Kinderopvang op De Schakel
Zoals we al eerder hebben laten weten zijn we sinds
het nieuws van De Toverfluit hard op zoek gegaan
naar oplossingen voor kinderopvang op onze
locatie. Hierin zijn in een korte tijd al grote stappen
gezet met serieuze kandidaten. Omdat bij een
dergelijke beslissing veel partijen betrokken zijn en
we geen valse verwachtingen willen scheppen, is de
beperkte tijd hierin een lastige factor.
Toch hopen we begin volgende week een
alternatieve oplossing te kunnen presenteren. Houd
hiervoor de berichtgeving via SchouderCom in de
gaten!

Jubileum en afscheid juf Adje
Afgelopen donderdagavond heeft het team van de
Schakel het 40 jarig jubileum gevierd van juf Adje. In
het Bommels Bakhyus hebben we samen terug
gekeken op 40 fantastisch jaren. Als aandenken
heeft ook juf Adje een mooi versierde bank
gekregen. Deze zal voor de ingang van de Schakel
een prominente plaats krijgen. Namens alle
kinderen en collega’s heeft ze een echte glossy
ontvangen;

‘De Adje!’

De kerstcommissie

Omdat Adje aangegeven heeft geen groots feest en
afscheid te willen, hebben we deze 40 jaar samen
met haar tijdens een etentje afgesloten. Om de
avond in Adjestyle af te sluiten hebben we gezellig
een spel gespeeld.
We willen Adje bedanken voor 40 geweldige jaren
en hopen dat ze met net zoveel plezier terug denkt
aan de Schakel als wij aan haar doen.
Team de Schakel

Op donderdag 20 december
willen wij met de hele school
kerst vieren. Om 17.45 uur is
de inloop. Van 18.00 tot
19.00 volgt er een kerstdiner
in de eigen groep. Hierover
heeft u een bericht gekregen via
SchouderCom.
Aansluitend zal er een kerstmarkt plaatsvinden van
19:00 uur tot 20:00 uur.
Wij willen u daarom vragen om uw kind(eren) om
19.00 uur op te halen uit de klas, u mag dan
eventueel ook gelijk uw schaal/bord etc.
meenemen en daarna met uw kind(eren) naar de
kerstmarkt gaan. De kerstmarkt vindt plaats in de
aula, de gang van de kleuters en de gang bij groep 3
en 4. Enkele kinderen en de leerkrachten zullen
zelfgemaakte knutsels van de kinderen verkopen
voor het goede doel. Alle kinderen hebben 2
knutsels gemaakt, één voor de vrije verkoop en één
knutsel om aan u, ouder/verzorger, eventueel te
verkopen. De kosten van de knutsel bedraagt €
0,50. De kinderraad heeft gekozen om het volledig
opgehaalde bedrag te doneren aan KiKa. We
hebben alleen geen wisselgeld, dus wilt u alstublieft
gepast betalen? Verder heeft u zelf de
verantwoordelijkheid over uw kind, wanneer uw
kind is opgehaald om 19.00 uur. Zou u er ook op
willen letten dat uw kinderen niet zomaar zonder u
naar buiten gaan? Wanneer u eenmaal buiten staat,
kunt u niet meer naar binnen. Op deze manier
proberen we de veiligheid voor iedereen te
waarborgen. Alvast bedankt.
Wij hopen u middels dit bericht voldoende
geïnformeerd te hebben en zien uit naar een
gezellige avond!
Vriendelijke groet,

Film kijken in de aula
Traditioneel kijken we op
de vrijdagochtend voor de
kerstvakantie met heel de school een mooie film.
Ook komende vrijdag zullen we dat weer gaan doen
met een leuke film voor alle kinderen van De
Schakel. De kinderen mogen dan een fijn kussen
meenemen om vanaf de grond lekker naar de film
te kijken.
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Peuterspeelzaal Dikkertje Dap

De bibliotheek zoekt vrijwilligers

Peuterspeelzaal
Dikkertje Dap gaat
vanaf 7 januari
aanstaande langere
openingstijden
hanteren.
Peuters van 2-4 jaar kunnen langer komen spelen.
U kunt ook van de mogelijkheid gebruik maken om
uw peuter een boterham te laten eten op de
peuterspeelzaal, u kunt uw kind dan om 13.00 uur
weer komen halen, in de plaats van de gebruikelijke
twaalf uur.
De peuterspeelzaal zal op maandag dinsdag en
donderdag geopend zijn van half 9 tot kwart over
drie en op woensdag en vrijdag van half negen tot
half een.
Voor informatie kunt u terecht bij de pedagogisch
medewerkers Hannie, Loes en Marian en de SPM,
0418-633424 of info@peuterspeelzalenmaasdriel.nl

De Bibliotheek heeft zich in de afgelopen jaren
ontwikkeld tot een gezellige ontmoetingsplaats,
met ruime openingstijden. Om vaak open te blijven
heeft de Bibliotheek vrijwillige medewerkers nodig
die bezoekers ontvangen en hen wegwijs maken in
de bibliotheek.
Vrijwilligerswerk in de Bibliotheek heeft veel
voordelen, zoals het ontmoeten van veel mensen
en het op de hoogte blijven van de ins en outs op
het gebied van boeken, luisterboeken, tijdschriften
en films. Eens per jaar organiseert de Bibliotheek
een inspiratiebijeenkomst voor vrijwilligers.
Heb je belangstelling? Kijk dan op onze website
www.bibliotheekrivierenland.nl voor meer
informatie, of maak direct je interesse kenbaar en
vul het aanmeldformulier in, of stel je vragen in de
bibliotheek.

Herinnering: de Typetuin start weer in maart
Voor degenen die de informatiebrief van de
Typetuin over het hoofd hebben gezien, hierbij een
korte reminder. In maart 2019 gaat weer een
groepscursus van start bij ons op school. Kinderen
die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken
sneller en maken minder fouten dan kinderen die
zichzelf (verkeerd) leren typen.
Startdatum: woensdag 13 maart 2019
Lestijd: 12:45 tot 13:45 uur
Leslocatie: R.K. Basisschool De Schakel
Tot 2 januari 2019 geldt bovendien een
aantrekkelijke vroegboekkorting. Je betaalt dan
160 euro in plaats van 175 euro. Meer informatie of
meteen inschrijven? Ga naar www.typetuin.nl of
mail je vraag naar support@typetuin.nl
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