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Agenda
14 apr.
15 apr.
20 apr.
21 apr.
22 apr.
23 apr.
27 apr.
3 mei

Bag2School
Spreekuur jeugdverpleegkundige
Cito eindtoets
Cito eindtoets
Cito eindtoets
Koningsspelen
Koningsdag (leerlingen vrij)
Start meivakantie

Bag2School
Aanstaande woensdag 14 april 2021 is het zo ver:
Bag2School komt weer naar basisschool De Schakel
en wel tussen 7:45 en 8:30 uur.
Deze keer organiseren we het op dezelfde manier
als de laatste keer. Inzamelen direct aan het
schoolplein is nog steeds niet mogelijk, daarom is
de nieuwe inzamellocatie bij De Treffer (op de hoek
van ‘t Bussche Kempke en de Pater Veldmanlaan).
We ontvangen daar weer heel graag uw
tweedehands kleding, beddengoed, gordijnen,
tassen, schoenen en knuffels. Het is de bedoeling
dat u de zakken afgeeft en daarna direct weer gaat.
Hiermee willen we voorkomen dat er teveel
volwassenen zijn en de 1,5 m afstand niet kan
worden gehandhaafd.
We hopen op een mooie opbrengst, zodat we leuke
activiteiten voor onze kinderen kunnen organiseren.
Opbrengst Vastenactie 2021
Dit jaar is er een bedrag van € 710,27 opgehaald
t.b.v de vastenactie. Het vastenactiethema van dit
jaar was “Werken aan je toekomst”.

Besmettelijke periode en isolatieduur bij personen
met corona zonder
klachten
Steeds vaker hebben
we te maken met
personen die positief testen op corona zonder dat
zij klachten hebben. Er is een verschillend beleid
voor positief geteste personen mét en zonder
klachten. Om verwarring te voorkomen brengen we
dit beleid nogmaals onder de aandacht:
o Positief geteste personen mét klachten:
- Zijn besmettelijk vanaf 2 dagen voor de 1e
ziektedag.
- Zij blijven in isolatie tot en met 7 dagen na de
1e ziektedag en mogen pas uit isolatie als zij
minimaal 24 uur klachtenvrij zijn.
o Positief geteste personen zonder klachten:
- Zijn besmettelijk vanaf de dag dat ze positief
getest zijn (= testdatum). Een eventuele
quarantaine van een klas/groep gaat in als
deze persoon op de testdatum op school was.
- Zij blijven in isolatie tot en met 5 dagen na de
testdatum. Als zij binnen die 5 dagen klachten
krijgen, dan geldt het isolatiebeleid zoals
beschreven bij personen mét klachten.
Kindvriendelijke manier van testen
Vanaf 4 april testen we op alle testlocaties alle
kinderen tot en met 12 jaar met de ondiepe
neustest en een keeltest. Zie voor meer informatie
over het testen van kinderen:
https://ggdgz.nl/kindtestenopcorona
Zelftesten
Sinds kort zijn er zelftesten verkrijgbaar. Op dit
moment is het beleid dat zelftesten niet
betrouwbaar genoeg zijn voor mensen met klachten
of mensen die een dag-5-test willen doen om hun
quarantaineperiode te verkorten. Voor deze
indicaties maakt men altijd een afspraak bij een
(GGD) teststraat.

Contactgegevens SchouderCom
De persoonlijke contactgegevens van ouders en
leerlingen binnen SchouderCom kunnen door
school niet aangepast worden. Controleer daarom
regelmatig of adres-, telefoon- en mailgegevens nog
actueel zijn. Deze zijn eenvoudig via de knoppen
‘mijn gegevens’ en ‘beheren’ aan te passen.
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Digitale Eindtoets groep 8
20, 21 en 22 april

Verkeersexamen groepen 7 en 8

Alle kinderen in groep 8 zijn
verplicht een eindtoets te
maken. Op De Schakel nemen wij de Centrale
Eindtoets van CITO af. Voor de eerste keer zal dit op
De Schakel digitaal gebeuren.
De digitale Centrale Eindtoets is adaptief. Dat
betekent dat het een toets is die zich aanpast aan
het niveau van het kind. De digitale Eindtoets
bestaat uit 140 vragen over lezen, taal en rekenen.
In de toets zijn er naast meerkeuzevragen ook
andere type vragen zoals vragen aan de hand van
een filmpje, sleepvragen of open vragen. Dit maakt
de toets afwisselend voor het kind.
Naast de verplichte onderdelen rekenen, taal en
lezen, zullen onze leerlingen het facultatieve
onderdeel Wereldoriëntatie maken.
De ouders van de leerlingen uit groep 8 hebben
deze week een informatiebrochure meegekregen
met veel informatie over de toets.

Op woensdag 31 maart hebben de kinderen van
groep 7 en 8 het Landelijk Theoretisch
Verkeersexamen gemaakt. De vader van Frans uit
groep 7 had een leuke verrassing voor hen om hen
veel succes te wensen.
Het was voor de kinderen interessant om van
dichtbij te zien en te voelen hoe groot en zwaar
deze borden waren.

Muziek Kan Altijd !
Stelling van de dag van het NOS jeugdjournaal:
“Iedereen moet een muziekinstrument leren
spelen.”
Eens of niet eens, in Ammerzoden kan het!!
In Ammerzoden wordt muziek les gegeven (nu nog
even digitaal) maar hopelijk snel weer fysiek. Je
kunt kiezen uit Saxofoon, Bugel, Trompet, Hoorn en
Slagwerk.
Vind je het nog moeilijk om een keuze te maken
dan kan jij meedoen met de Kindermuziekweek van
9 t/m 18 april 2021.
Dit is een online programma. Van interactieve
muzieklessen en livestreams tot aan workshops en
complete online concerten.
De kindermuziekweek zit vol met variatie. Kijk voor
alle activiteiten op www.kindermuziekweek.nl

Bommelerwaard beweegt
Op de laatste pagina van dit Schaketje een flyer van
‘Bommelerwaard beweegt’, een initiatief van
‘Welzijn Bommelerwaard’.

Wil je meer informatie over de mogelijkheden in
Ammerzoden? Bel of app naar Suzanne of Twan
Mommersteeg. (06-52283317)
Of kijk op de site van onze lokale muziekvereniging
www.stcaecilcia-ammerzoden.nl of stuur een
berichtje naar secretariaat@stcaeciliaammerzoden.nl
Wanneer het weer mogelijk is starten we ook weer
met gezamenlijk muziek maken (jeugd-muziekgroep en de slagwerkgroep).
Muziek Kan Altijd !
De muzikale groeten uit Ammerzoden.
Jeugdcommissie St. Caecilia
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