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

Adviesgesprekken groep 8
Adviesgesprekken groep 8
Adviesgesprekken groep 8
Studiedag (leerlingen vrij)
Spreekuur GGD
Carnaval op De Schakel
Start voorjaarsvakantie

Studiedag – vrijdag 17 februari
Op vrijdag 17 februari hebben de juffen en meneren
van de Schakel een studiedag. Op deze dag is er dus
géén school en zijn de kinderen vrij.
Vanwege deze studiedag zal het Schakeltje
komende week op de donderdag 16 februari
verschijnen!
Op maandag 20 februari hopen we alle kinderen
weer te zien voor de laatste schoolweek tot de
voorjaarsvakantie…

Stoeigedrag tijdens buitenspelen
Wij willen u erop attent maken dat we als
basisschool De Schakel de komende periode
strenger gaan controleren en reageren op extreem
stoeigedrag van een aantal leerlingen. Sommige van
onze kinderen zien stoeien, elkaar op de grond
gooien en/of knietjes geven namelijk als normaal
gedrag. Wij vinden dat dit gedrag niet bij onze
Kanjerschool past. Wij leren kinderen juist om op
een respectvolle, plezierige en veilige manier met
elkaar om te gaan. Je mag bij ons zijn wie je bent,
vertrouwen en helpen elkaar, maar spelen niet de
baas of lachen anderen uit…

Werrum lope vur dun optocht!!
Over een paar weken is het zover, dan is het weer
carnaval in ons Malse Arckeldurp. Dan mogen we
weer een paar dagen lekker gek verkleed heel veel
plezier hebben met elkaar. Op maandag is het dan
natuurlijk weer kinderoptocht. Het zou super zijn als
jullie daar met velen weer aan meedoen. Dus ga iets
leuks, moois, grappigs bouwen met je vrienden of
vriendinnen. Na afloop van de optocht gaan we met
z’n allen naar de weesboom voor de prijsuitreiking
en iedereen die heeft meegedaan krijgt een cadeau.
Jullie krijgen binnenkort op school al een
inschrijfformulier mee van de raad van 11. Dus
vergeet niet om je in te schrijven en doe gezellig
allemaal mee.

Fanfare St. Caecilia uit
Ammerzoden gaat binnenkort
weer, in samenwerking met de
basisschool, lessen Algemene
Muzikale Vorming (AMV)
organiseren. Na de
carnavalsvakantie tot juni 2017
worden de lessen gegeven op
vrijdagmiddag 13.30 uur op de
basisschool. De leerlingen komen in
aanraking met allerlei instrumenten, leren de eerste
noten lezen en er worden liedjes gezongen. Na
afloop van de cursus kan gestart worden met
muziekles op een instrument. De AMV-cursus is een
goede voorbereiding op het bespelen van een
instrument. Doelgroep voor de AMV-cursus zijn de
leerlingen uit groep 4 en 5 (of hoger). A.s.
woensdagochtend 15 februari zal er een proefles in
de klas 4 en 5 gegeven worden. Na afloop krijgt uw
zoon/dochter een brief met informatie mee naar
huis. U kunt uw zoon/dochter opgeven via het
inschrijfformulier of door contact op te nemen met
Coleta Goesten (073-5995678). Indien uw
zoon/dochter meteen wil starten met slagwerk, is
dat ook mogelijk. In dat geval kunt u ook voor meer
informatie terecht bij Coleta Goesten.

Muziek in de klas
Na de carnavalsvakantie worden in de
groepen 1, 2 en 3 gestart met ‘’muziek
in de klas”’. Deze lessen worden gegeven door AMV
docente Jacqueline Arts. Gedurende 10 weken geeft
zij op woensdagochtend één uur muziekles aan
groep 1, 2 en 3. De eerste les is op woensdag 8
maart.

Actie - Geef mij maar een boek
Alle leerlingen van groep
8 hebben deze week een
voucher gekregen
waarmee ze het boek
“Achtste groepers huilen
niet” van Jacques Vriens
gratis bij The Read Shop
in Hedel kunnen
ophalen. Van 11 februari t/m 28 februari 2017
kunnen alle andere kinderen voor slechts 2 euro het
boek kopen (zolang de voorraad strekt).
Voor meer informatie zie de volgende link:
http://www.geefmijmaareenboek.nl/
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