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Agenda
16 mrt.
23 mrt.
24 mrt.
30 mrt.
2 apr.
5 apr.

Gezondheidsonderzoeken 5/6 jr.
Gezondheidsonderzoeken 5/6 jr.
MR-vergadering
Gezondheidsonderzoeken 5/6 jr.
Goede vrijdag (leerlingen vrij)
2de Paasdag (leerlingen vrij)

Verkeersexamen groepen 7 en 8
Op woensdag 31 maart nemen de kinderen van
groepen 7 en 8 deel aan het VVN theorie examen.
In de klas wordt er gericht geoefend op dit examen,
maar ook thuis kan er geoefend worden.
Op https://examen.vvn.nl/ kunnen er
oefenexamens gemaakt worden. Ook kan er een
ouder-kind quiz gedaan worden. Leuk om samen te
kijken wie het meest weet over het verkeer.
Op deze site kan ook getest worden hoe het staat
met zijn of haar kennis over de verkeersbegrippen,
regel en verkeersborden.

Bericht vanuit de OV
Een tijdje geleden heeft de oudervereniging een
oproep gedaan voor nieuwe leden.
Hier hebben wij een 4-tal enthousiaste reacties op
mogen ontvangen.
Aangezien wij 4 nieuwe leden zoeken, willen we de
aanmelding dan ook sluiten.
Begin volgend schooljaar zullen wij de nieuwe leden
aan jullie voorstellen.

Techniekcoach

De ‘afhaalbieb’ gaat open
“De Afhaalbieb ook in Ammerzoden vanaf 17 maart
elke woensdag van 14.30 tot 16.00 uur”
De Afhaalbieb is de bieb op afspraak: Op onze
website vind je de pagina ‘afhaalbieb’,
www.bibliotheekrivierenland.n/afhaalbieb. Vanaf
die pagina kun je kiezen voor één van de
vestigingen waar we de afhaalservice organiseren.
Klik je door, dan zie je dat je voor een dag en tijdstip
kunt reserveren. Als je een reservering maakt kun je
aangeven welk pakket je wilt hebben. Op basis van
die voorkeur maken wij een verrassingstasje met
vijf titels erin. U krijgt via mail een
bevestigingsformulier van uw afspraak/reservering.
Ook door u gereserveerde boeken kunnen op deze
wijze in de Bibliotheek opgehaald worden. Boeken
die u thuis hebt, kunt u ook inleveren.
Bij uitzondering telefonisch
Leners die er niet uitkomen met het webformulier
kunnen de klantenservice bellen. Onze collega’s van
de klantenservice kunnen vervolgens de wensen
van die leners noteren en een reserveringsformulier
voor hun invullen. Die leners krijgen vervolgens ook
een bevestiging via mail thuis en kunnen op de
gereserveerde tijd hun boeken ophalen.
Veiligheid
Veiligheid staat voorop, dus alle regels van het
RIVM worden in acht genomen. Wij beloven te
zorgen voor de veiligheid van onze klanten en we
zorgen ook voor onze eigen gezondheid en
veiligheid. Daarom is een mondkapje verplicht.
Continuering bezorgservice
We gaan ervan uit dat er mensen zullen zijn die nog
niet naar de bieb kunnen/willen/durven komen.
Voor die mensen (waarschijnlijk veelal 70+, of
anderszins tot een kwetsbare groep behorend)
continueren we de bezorgservice. We schatten in
dat de bezorgklanten zich voornamelijk telefonisch
zullen aanmelden.”

De Maasdrielse basisscholen zijn op zoek naar een
nieuwe techniekcoach, die technieklessen op de
diverse basisscholen wil verzorgen. Zie de 2de pagina
van dit Schakeltje voor meer informatie.
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