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Vakanties en studiedagen 2022-2023

Agenda
5 apr
6 apr
12 apr
13 apr
18 apr
22 apr
25 apr

Bommelerwijs Event
Bag2School
Schoolvoetbaltoernooi (m)
Spreekuur GGD (jeugdarts)
Schoolvoetbaltoernooi (j)
2de Paasdag (leerlingen vrij)
Koningsspelen
Start meivakantie

Gevonden voorwerpen
Er zijn weer gevonden voorwerpen en er ligt van
alles. Van een schooltas tot een armband enz. Op
maandag 28 maart hebben er al foto's gestaan op
de Facebook-pagina van de Schakel. Kom gerust
even binnen kijken op de houten kist als uw kind
iets mist.
Op woensdagochtend 6 april gaat het restant weg
(wordt aan Bag2School gegeven).

Bag2School
Via Bag2School zamelen wij 2
keer per jaar kleding in, en hier
krijgen wij dan een vergoeding
voor.
Normaliter gaat deze opbrengst naar leuke
activiteiten zoals: Schakelspektakel, Sinterklaas,
kerstviering ed. Maar gezien de situatie in Oekraïne,
hebben we besloten de opbrengst van deze editie
te doneren aan een lokaal goed doel ten gunste van
Oekraïne. Wij kiezen hiervoor de rugtasjesactie
‘Take Me Everywhere’. Voor meer informatie over
deze actie kun je kijken op de laatste twee pagina’s
van dit Schakeltje, of op hun Facebookpagina:
https://www.facebook.com/takemeeverywhere2022

We hopen daarom dat er veel kleding ingezameld
gaat worden. De bus staat op woensdag 6 april
tussen 08:00 en 08:30 uur voor De Treffer.
Ook is het dit jaar mogelijk om zakken kleding af te
geven op 5 april tussen 18:00 en 20:00 uur bij de
Treffer in Ammerzoden.
Zie voor meer informatie over Bag2School ook de
flyer op de 3de pagina van dit Schakeltje.
Met vriendelijke groet,

Ondertussen zijn in samenspraak met team en MR
de schoolvakanties, extra vrije dagen en
studiedagen voor schooljaar 2022-2023 vastgelegd.
Schoolvakanties en vrije dagen:
- Herfstvakantie; 24-10-2022 t/m 28-10-2022
- Kerstvakantie: 26-12-2022 t/m 6-1-2023
- Voorjaarsvakantie: 20-2-2023 t/m 24-2-2023
- 2de Paasdag: 10-4-2023
- Meivakantie: 24-4-2023 t/m 5-5-2023
- Hemelvaartsdag(en): 18-5-2023 en 19-5-2023
- 2de Pinksterdag: 29-5-2023
- Start zomervakantie: 17-7-2023
Met deze vakantiedagen lopen we gelijk met de
scholen voortgezet onderwijs 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 21 september 2022
Woensdag 12 oktober 2022
Vrijdag 3 februari 2023

Steunouder Maasdriel
Kinderen grootbrengen is een hele klus. Voor alle
ouders is het fijn om dat niet alleen te hoeven doen.
Maar niet iedereen krijgt een helpende hand
toegestoken als hij of zij die nodig heeft. Om deze
gezinnen te helpen starten we daarom met
Steunouder in Maasdriel. Steunouders zijn
volwassenen vrijwilligers die één of twee dagdelen
per week optrekken met een kind. Ze geven een
kind, binnen hun eigen (gezins)leven, een
vertrouwde plek waar het welkom is en kind kan
zijn. Daarmee krijgen ouders ruimte om op adem te
komen. Wil je gezinnen die steun nodig hebben
helpen en vind je het leuk om voor kinderen te
zorgen? Dan is steunouder worden misschien iets
voor jou. Kijk voor meer informatie op
www.steunouder.nl en meld je aan via
maasdriel@steunouder.nl.

De oudervereniging
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🐣🐣🐣 PASEN 2022 🐣🐣🐣
Na het succes van vorig jaar, gaan we ook nu met
Pasen weer op zoek naar gouden eieren in het
dorp!! Er zullen weer 20 gouden eieren verspreid
worden door het hele dorp samen met 30 kg aan
chocolade paaseitjes!
Dit jaar is er weer een heerlijke grote paashaas te
winnen van wel 75 cm hoog!! Maar daarnaast
hebben we nóg een hoofdprijs! In 1 vd gouden
eieren zit een tegoedbon voor een springkussen
voor 1 dag. Aangeboden door Ambersoi en te
boeken voor een dag in 2022!
Dit jaar moet je je vooraf opgeven via onze website.
Wil je meedoen, geef je dan op met je vrienden,
gezin, familie of alleen. Kinderen in de leeftijd van 0
t/m 12 jaar kunnen een prijs winnen. Opgeven kan
t/m 15 april 18.00 uur via www.jjw-ammerzoden.nl.
klik Pasen in de agenda aan om het
opgaveformulier in te vullen! Deelname is geheel
gratis.
Iedereen die zich opgegeven heeft, komt op tweede
paasdag om 13 uur in de ontmoetingstuin een
envelop halen met daarin 20 foto aanwijzingen.
Iedereen gaat dan met z'n eigen groepje op zoek
naar de 20 gouden eieren. Om 14.30 uur
verzamelen we wederom in de ontmoetingstuin
voor de prijsuitreiking én een ontmoeting met de
paashaas (vanaf 14.00 uur aanwezig). In de
ontmoetingstuin draaien we een gezellig muziekje,
kunnen de kids lekker springen op het springkussen
en is er wat te drinken en lekkers te koop.
Zien wij jullie ook op tweede paasdag? 🐰

AVG toestemming
Ongeveer drie jaar geleden is de nieuwe privacywet
(AVG) ingegaan. Vanaf dat moment heeft de school
voor iedere leerling (opnieuw) de expliciete
toestemming voor onder andere het plaatsen van
beeldmateriaal gevraagd. Wij hoeven dit gelukkig
niet jaarlijks opnieuw te doen, maar willen u er wel
regelmatig op wijzen dat deze toestemming ten alle
tijden op school is in te zien of te wijzigen. U kunt
zich hiervoor wenden bij de directeur van de school
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