Het Schakeltje
Brede School Ammerzoden
Jaargang 2018-2019
Nummer 25
Vrijdag 1 maart 2019
Typecursus van ‘De Typetuin’ gaat door

Agenda
4 mrt.
11 mrt.
15 mrt.
25 mrt.
26 mrt.
29 mrt.
3 apr.
10 apr.

Er zijn voldoende aanmeldingen, zodat de
typecursus van ‘De Typetuin’ op basisschool De
Schakel door kan gaan.
Kinderen die al jong een typecursus hebben
gevolgd, werken sneller en maken minder fouten
dan kinderen die zichzelf (verkeerd) leren typen.

Start voorjaarsvakantie
Weer naar school
Stakingsdag (school dicht)
Spreekuur jeugdarts GGD
MR vergadering
Maandsluiting groep 6
Schoolvoetbaltoernooi (m)
Schoolvoetbaltoernooi (j)

Startdatum: woensdag 13 maart 2019
Lestijd: 12:45 tot 13:45 uur
Leslocatie: Basisschool De Schakel

Vakanties en studiedagen 2019-2020
Ondertussen zijn in samenspraak met team en MR
de schoolvakanties, extra vrije dagen en
studiedagen voor schooljaar 2019-2020 vastgelegd.
Schoolvakanties:
- Herfstvakantie; 14-10-2019 t/m 18-10-2019
- Kerstvakantie: 23-12-2019 t/m 3-1-2020
- Voorjaarsvakantie: 24-2-2020 t/m 28-2-2020
- 2de Paasdag: 13-4-2020
- Meivakantie: 20-4-2020 t/m 5-5-2020
- Hemelvaart: 21-5-2020 en 22-5-2020
- 2de Pinksterdag: 1-6-2020
- Start zomervakantie: 13-7-2020
Met deze vakantiedagen lopen we gelijk met de
scholen in het Po en Vo in onze omgeving.
Naast deze vastgestelde vakantiedagen, zijn er ook
een aantal studiemomenten met het team
ingepland. Op die dagen zijn de leerlingen vrij.
Studiedagen:
- Woensdag 4 september 2019
- Woensdag 2 oktober 2019
- Vrijdag 7 februari 2020

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, dus alsnog
inschrijven is mogelijk. Ga hiervoor
naar www.typetuin.nl of mail je vraag
naar support@typetuin.nl

Informatie GGD
Gelderland-Zuid
Vorige week stond
er een stuk over
bedplassen namens Ilse van Wijk
(Jeugdverpleegkundige van GGD Gelderland-Zuid) in
Het Schakeltje.

Misschien heb je meer vragen over diverse
onderwerp? Neem gerust contact met mij
op. Ik ben er voor allerlei vragen over de
groei, ontwikkeling en gezondheid van je
kind. Bijvoorbeeld over bedplassen, gezonde
voeding of advies over de sociaal-emotionele
ontwikkeling van je kind. U kun mij bellen of
mailen voor advies of een afspraak.
Telefoon: 088 1447111
E-mail: ilsevanwijk@ggdgelderlandzuid.nl
www.ggdgelderlandzuid.nl
JeugdgezondheidszorgGGDGelderlandZuid

Nieuwe ‘verkeers-accentpaal’
De gemeente Maasdriel wil de
schoolomgeving bij hun basisscholen
herkenbaarder maken en daarmee een
bijdrage leveren aan een veilige
schoolomgeving. Afgelopen week is er
daarom een nieuwe kleurrijke paal voor
de school geplaatst. We hopen dat
hiermee weggebruikers erop worden
geattendeerd dat we in een
schoolomgeving zijn en hun rijgedrag
daarop aanpassen.

Groei!
In onze nieuwsbrief Groei! vind je betrouwbare
informatie over de ontwikkeling, gezondheid en
opvoeding van kinderen: onderwerpen die
aansluiten op de leeftijd van je kind. Benieuwd?
Meld je aan via onze website:
www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeienen-opvoeden/nieuwsbrief-groei/.
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