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

MR-vergadering
Adviesgesprekken groep 8
Adviesgesprekken groep 8
Adviesgesprekken groep 8
Studiedag (leerlingen vrij)
Spreekuur GGD
Carnaval op De Schakel

Gezondheid juffrouw Adje
In het vorige Schakeltje hebben wij u al ingelicht
over de gezondheidstoestand van juffrouw Adje
Timmermans. Afgelopen week heeft ze een
operatie ondergaan, waaruit een zeer ongunstige
prognose bleek. Juffrouw Adje zal de komende
periode een veel uitgebreidere behandeling en veel
langer herstel moeten ondergaan, dan in eerste
instantie werd gehoopt.
Wij wensen juffrouw Adje het allerbeste hierbij.

Vervanging groep 3
Omdat het herstel van juffrouw Adje langer gaat
duren, is juffrouw Nicole Popelier gevraagd tot het
eind van dit schooljaar beschikbaar te zijn voor onze
groep 3. Juffrouw Nicole heeft hier positief op
gereageerd en heeft veel zin om tot het eind van
het schooljaar alle maandagen t/m donderdagen in
groep 3 de kinderen verder te
brengen in hun ontwikkeling.
Juffrouw Nicole stelt zichzelf voor:
Mijn naam is Nicole Popelier. Ik werk
op maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag in groep 3.
Na mijn opleiding aan de Pabo Den Bosch heb ik
veel ervaring op kunnen doen door op verschillende
basisscholen te werken in een Engels project.
Daarna heb ik fulltime invalwerk gedaan in de
groepen 1 t/m 8. Ik vind het ook allemaal leuk om te
doen!
Als invaller ben ik, vanwege ziekteverlof, nieuw op
de Schakel binnen gekomen. Ik voelde me gelijk
thuis! Want hoewel ik sinds kort met mijn vriend in
Den Bosch woon, ben ik opgegroeid in Hedel.
Ik vind het geweldig om samen met de kinderen de
wereld te ontdekken en spelenderwijs kinderen te
zien groeien. Naast lesgeven hou ik zelf van lezen,
salsadansen en reizen.

Hallo jongens en meisjes!
Vanaf zondag 5 februari gaan we in de Sint
Martinuskerk in Kerkdriel starten met
kinderwoorddiensten!
Iedere 1e zondag van de maand zijn jullie, alle
kinderen in de leeftijd van 4 - 12 jaar, uitgenodigd
om aan het begin van de mis met de werkgroep
mee te gaan naar de zijruimte van de kerk. Daar
gaan we eerst een Bijbelverhaal lezen, om daarna
over dit verhaal te praten, knutselen, zingen, een
spel of quiz te doen. Halverwege de mis keren we
terug in de kerk.
Wil jij ontdekken hoe leuk je eigen kinderkerk is?
Kom dan op zondag 5 februari om 11.00 uur met je
ouders en/ of opa en oma naar de Sint Martinuskerk
in Kerkdriel!

Inloopochtend
Vrijdag 10 februari van 10:0011:30 uur Inloopochtend
voor Digitale vragen
Heb je moeite met:
• het vinden van informatie op internet?
• het lenen van eBooks?
• het maken van een digitale afspraak bij de
gemeente?
• het downloaden van een app op je tablet?
• het gebruik maken van de NS-reisplanner?
• het versturen van een e-mail?
• het aanvragen van een DigiD?
Of ken je iemand die dit lastig vindt? Op iedere
tweede vrijdag van de maand van 10.00 - 11.30 uur
kun je met deze vragen terecht in Bibliotheek
Ammerzoden.
Er is ook ruimte voor beginnende
computergebruikers om te oefenen met het
programma Klik en Tik. Met dit programma leer je
stap voor stap omgaan met de computer.
Onze medewerker vertelt je graag meer hierover
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