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Agenda
31 jan.

8 feb.
13 feb.
14 feb.
16 feb.
17 feb.
20 feb.
24 feb.

Open avond Brede school De
Schakel (18:30)
Speelgoeddag gr 1-2.
MR-vergadering
Adviesgesprekken groep 8
Adviesgesprekken groep 8
Adviesgesprekken groep 8
Studiedag (leerlingen vrij)
Spreekuur GGD
Carnaval op De Schakel

Open Avond – dinsdag 31 januari 2017
Aanstaande dinsdag is de open avond op Brede
School De Schakel. Een prima gelegenheid om de
school eens aan opa, oma, oom of tante te laten
zien. Misschien kent u iemand waar binnenkort een
keuze voor een basisschool gemaakt moet worden.
Ook dan zou dit een zeer waardevolle open avond
kunnen zijn.
U bent van harte welkom vanaf 18:30. De koffie
staat klaar…
De avond zal rond 20:00 afgesloten worden.

Afwezigheid juffrouw Adje
De komende periode zal juffrouw Adje vanwege
haar gezondheid afwezig zijn. Na eerdere
onderzoeken is er een tumor aan de eierstok
ontdekt. Deze zal komend komende week operatief
verwijderd worden. Naar aanleiding van de
bevindingen van de operatie kan ingeschat worden
hoe lang het herstel zal duren.
Voor de eerste periode, die sowieso 4 tot 6 weken
zal gaan duren, zal juffrouw Nicole Popelier van
maandag t/m donderdag groep 3 op zich nemen.
Maandagochtend is juffrouw Adje nog even op
school aanwezig om te ondersteunen bij de
overdracht van haar groep.
We wensen juf Adje heel veel sterkte en succes bij
haar operatie en herstel.

Gevonden voorwerpen.
In de hal liggen de zoek geraakte spullen uitgestald.
Vooral veel bekers en luchtrommeltjes Kijk even of
er iets van je bij ligt.

Nationale Voorleesdagen van 25-1 t/m 4-2
Voorlezen is belangrijk! Speciaal voor baby’s,
peuters, kleuters en ouders zijn er daarom de
Nationale Voorleesdagen.
Op woensdagmiddag 1 februari om 15:30 uur is het
een half uurtje dikke voorleespret in de speciale
voorleeshoek. Voorlezen is leuk voor iedereen!
Op dinsdagmiddag 31 januari om 14:00 uur kunnen
alle peuters en kleuters komen genieten van een
sfeervol en muzikaal poppentheater 'De kleine
walvis'. Een verhaal gebaseerd op het prentenboek
van het jaar 2017. Kinderen die tijdens de Nationale
Voorleesdagen lid worden van de bieb krijgen een
vingerpoppetje uit het boek De kleine walvis
cadeau. Lid worden is helemaal gratis tot 18 jaar. Er
zijn ook geen inschrijfkosten.

‘TaalPlus’ in Ammerzoden
Elke vrijdag van 9:00 tot 11:30 uur verzorgt
Bibliotheek Rivierenland in samenwerking met de
Stichting Kompas de activiteit TaalPlus; Extra
oefening Nederlands spreken, luisteren, lezen en
schrijven. Voor informatie en inschrijving:
Joke Verkuijlen: t. 0418-512656/0644614237
kompasjokeverkuijlen@upcmail.nl
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