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“Veilig naar school” fietsverlichtingscontrole

Agenda
25 jan.
28 jan.
5 feb.
11 feb.
12 feb.
14 feb.
15 feb.

Maandsluiting groep 8
MR-vergadering
Open Avond
Adviesgesprekken
Adviesgesprekken
Adviesgesprekken
Studiedag (kinderen vrij)

Nationale
Voorleesdagen
Van 23 januari
t/m 2 februari
2019 vinden
weer de
Nationale
Voorleesdagen
plaats. Het
prentenboek
‘Een huis voor
Harry’ staat centraal bij de leuke
voorleesactiviteiten die we voor peuters in petto
hebben. Ook trakteren we de ukkies in een aantal
vestigingen op de Vrolijke voorstelling van Theater
Jacqueline. Kijk in onze agenda waar en wanneer je
kunt deelnemen aan de verschillende activiteiten.
Schrijf je peuter (kinderen in de leeftijd van 0 tot 4
jaar) tijdens de Nationale Voorleesdagen in bij de
bibliotheek en ontvang gratis HARRY als
vingerpopje... Bij de Bibliotheek Rivierenland is het
lidmaatschap voor kinderen GRATIS!
Kom luisteren en knutselen op woensdag 23 januari
van 14:30 – 15:30 uur in bibliotheek Ammerzoden.
Het is gratis.
Tijdens de Nationale Voorleesdagen is het
voorleeshalfuurtje natuurlijk extra feestelijk. Schuif
gezellig aan! Voor kinderen van 3 tot 8 jaar. Er
wordt een prentenboek voorgelezen uit de
prentenboeken top tien.

Afgelopen woensdagochtend werd door ouders en
leden van de Oudervereniging een
fietsverlichtingscontrole gehouden.
Van de kinderen die op
de fiets naar school
waren gekomen, werd
de verlichting van de
fiets gecheckt. Aan de
kinderen waarbij de fietsverlichting niet in orde
was, werd een brief voor thuis meegegeven.
Een enkeling had het geluk om gecontroleerd te
worden door Wethouder Jan Hein de Vreede en
mocht ook nog even poseren voor de pers. Zij
ontvingen uit hand van de Wethouder een
fietslampensetje. Alle andere kinderen van de
Schakel, kregen zo’n fietslampenset uitgereikt in de
klas.
De lampensetjes werden gesubsidieerd vanuit
gemeente Maasdriel in het kader “Veilig naar
school”.
Oudervereniging De Schakel

Open avond – 5 februari
Op dinsdagavond 5 februari zal tussen 18:30 en
20:00 een open avond zijn op brede school De
Schakel. De basisschool en al haar participanten
zullen zich deze avond presenteren.
U bent van harte welkom!
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