Het Schakeltje
Brede School Ammerzoden
Jaargang 2018-2019
Nummer 17
Vrijdag 21 december 2018
Kerst gezinsviering
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Agenda
7 jan.
15 jan.
25 jan.
28 jan.
5 feb.
11 feb.
12 feb.
14 feb.
15 feb.

Op kerstavond is er om 19.30 in de R.K. kerk in
Ammerzoden een kerst viering voor jong en oud.
Iedereen is van harte uitgenodigd!
Samen met de kinderen uit groep 4 (werkgroep
Eerste Heilige Communie) wordt het kerstverhaal
uitgebeeld. Pastoor Roland Putman gaat voor in de
eucharistieviering. De liedjes worden opgeluisterd
door koor Lavande, Fanfare St. Caecilia zorgt voor
de muzikale invulling.
Het thema van deze viering is Pad van het Licht.
Graag tot ziens op kerstavond
om er samen een mooie viering van te maken!

Weer naar school
OV-vergadering
Maandsluiting groep 8
MR-vergadering
Open Avond
Adviesgesprekken
Adviesgesprekken
Adviesgesprekken
Studiedag (kinderen vrij)

Kinderopvang op De Schakel
Afgelopen dinsdagvond
heeft kinderdagverblijf Pippi
een presentatie in de aula
van Brede School De
Schakel gegeven. Zij
zullen de kinderopvangactiviteiten vanaf januari
2019 binnen ons gebouw
voortzetten. Hierbij zullen ze zelfs ruimere
openingstijden gaan hanteren en van 7:00 tot 19:00
opvang bieden.
Over de TSO bestaat nog enige onduidelijkheid. In
principe zal iedereen (vanwege de privacywet)
opnieuw ingeschreven moeten worden. Vanaf 7
januari starten we op de ‘oude’ manier, zodat we in
januari de tijd hebben alle nieuwe inschrijvingen
goed te regelen.
Mochten er nog vragen zijn over het aanbod of
aanmelding bij kinderdagverblijf Pippi, kan er via
het volgende mailadres contact opgenomen
worden: kwaliteit@pippi.nl

Peuterspeelzaal Dikkertje Dap

Herinnering: de Typetuin start weer in maart

Kerstvakantie

In maart 2019 gaat weer een typecursus van start
op De Schakel.
Startdatum: woensdag 13 maart 2019
Lestijd: 12:45 tot 13:45 uur
Leslocatie: R.K. Basisschool De Schakel

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

Na een tubulente laatste stukje van dit
kalenderjaar, zijn we nu helemaal klaar om te gaan
genieten van de komende feestdagen.
Wij wensen iedereen hele fijne kerstdagen en een
feestelijk nieuwjaar.
De beste wensen voor 2019!!
Team 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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