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Inspectierapport
Een aantal maanden terug is de “Inspectie van
Onderwijs”
op bezoek
geweest om
de kwaliteit
van
onderwijs
op onze basisschool de bekijken. We kregen op die
dag al mooie complimenten, maar hadden nog geen
officieel verslag om met u te delen.
Afgelopen week is dit verslag beschikbaar en
openbaar gekomen. Hieronder de inleiding:
Algemeen beeld: positief
We constateren dat de onderwijskwaliteit van De
Schakel op orde is en een stevig fundament heeft.
De leraren beheersen hun vak en de leerlingen halen
goede eindresultaten. Ook de sfeer op school is
ontspannen en gemoedelijk. Verder zien we dat de
leraren zich eigenaar voelen van de
schoolontwikkeling. De inzet van de directeur om de
leraren daadwerkelijk te betrekken bij de
verbeteringen, werpt volgens ons dan ook zijn
vruchten af.
Ook letterlijk heeft De Schakel een stevig
fundament. De Schakel is als onderdeel van een
brede school gehuisvest in een prachtig,
multifunctioneel gebouw. In dit gebouw bevinden
zich onder andere een bibliotheek en een keuken,
waarin de kinderen kooklessen krijgen.

Heel veel dank voor alle reacties die ik van jullie heb
ontvangen afgelopen weken. Kaartjes, berichtjes,
bloemen, bezoekjes, tekeningen en werkjes. Het
geeft me erg veel steun.
De behandeling is gestart en inmiddels ben ik
begonnen aan de tweede chemokuur. Natuurlijk is
die kuur niet makkelijk, maar het meest vervelende
is toch het missen van De Schakel. Aanvankelijk was
het mijn bedoeling vaak naar school te gaan, maar
"infectiegevoeligheid" maken dit niet mogelijk.
Op afstand volg ik natuurlijk de groep, en andere
gebeurtenissen op De Schakel.
Deze nare gebeurtenis heeft me duidelijk gemaakt
hoe belangrijk het werk voor me is, en maakt me
sterk de behandeling te doorstaan, met als doel
weer fijn aan het werk te kunnen op De Schakel.
Groetjes, juf Adje.

Planning rapportgesprekken
Op woensdag 22 maart krijgen de kinderen hun 2de
rapport over schooljaar 2016-2017 mee naar huis.
Daarom ontvangt u vandaag via SchouderCom de
uitnodiging om uw voorkeur voor de
rapportgesprekken op te geven. Op maandag 27
maart en donderdag 30 maart zullen deze
gesprekken plaats gaan vinden. Wij willen u vragen
om zo ruim mogelijk uw beschikbaarheid op te
geven, zodat we een goede planning kunnen
maken.

Uilenballen pluizen
Op donderdag 9 maart
was Mevr. Antoinette
Kruisbergen met haar
uilen en een oehoe op
school om met de
leerlingen van groep 8 uilenballen te pluizen en een
gastles te verzorgen over uilen.
Zorgvuldig werden de uilenballen ontleed. Zo
ontdekten de leerlingen waaruit het voedsel van de
uil zoal bestaat.

Het inspectiebezoek was onderdeel van een groter
onderzoek van ons bestuur. De volledige
verslaglegging is op onze website en op de website
van het ministerie te vinden.
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Ehbo-examen
Dinsdag 14 maart vindt voor de leerlingen van
groep 8 het theorie-examen voor de EHBO plaats.
Na 12 lessen praktijk en theorie kunnen ze tonen
wat ze aan theorie hebben
opgedaan.
Op vrijdag 17 maart volgt het
praktijkexamen, waarbij ze
getest worden op hun
vaardigheden m.b.t. de eestte
hulp die geboden moet
worden bij b.v. verstikking, verbranding,
verstuiking, bevriezing, verwondingen aan de huis
met de daarbij behorende behandeling met
verbandjes. Ook de stabiele zijligging en mond-opmondbeademing.

Trek aan de bel
Op woensdag 22 maart 2017 vindt de jaarlijkse actie
“Wij trekken aan de bel” plaats. Op die dag maken
basisschoolleerlingen één minuut lang zoveel
mogelijk lawaai met o.a. toeters en trommels. Zo
vragen ze aandacht
voor het recht op
onderwijs van
leeftijdgenootjes met
een handicap in
ontwikkelingslanden
die vanwege hun
handicap niet naar school kunnen. Het Lilianefonds
probeert door inzamelingsacties te kunnen regelen
dat deze kinderen ook naar school kunnen ondanks
hun handicap.
Woensdag 22 maart verzamelen alle kinderen van
onze school zich ’s morgens rondom de
vlaggenmast met toeters, fluitjes, trommels of
ander materiaal waarmee ze lawaai gaan maken
nadat de voorzitter van de kinderraad hiervoor het
beginteken heeft gegeven.

Zindelijkheid
Wanneer je als kleuter op
bassischool De Schakel
start, verwachten we dat
je zindelijk bent. Natuurlijk
kan een ongelukje
voorkomen en is in zo’n
geval een droog broekje
altijd beschikbaar. Toch zullen we bij grotere
verschoningen altijd ouders moeten benaderen. De
school is namelijk aan de ene kant helaas niet
ingericht om verschoningen te doen en aan de
andere kant kan de juf als groepsverantwoordelijke
de klas niet alleen laten.
Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Tijdelijke Rabobank pop-up inlooppunten in
Ammerzoden
In navolging van het tijdelijke pop-up inlooppunt in
het Gezondheidscentrum in Nederhemert, opent
Rabobank Bommelerwaard de komende tijd nog
vier inlooppunten. Met deze inlooppunten keert de
Rabobank terug in het Bommelerwaardse
straatbeeld. Niet in de vorm van grote bakstenen
kantoren, maar in duizend-en-een verschillende
verschijningsvormen. Deze contactpunten kunnen er
totaal anders uitzien, maar hebben met elkaar
gemeen dat ze flexibel, tijdelijk en vooral verrassend
zijn.
Fysieke inlooppunten en Rabobus
Op 6 maart openen we in samenwerking met
Stichting Bibliotheek Rivierenland in Ammerzoden
een inlooppunt in de bibliotheek gevestigd in
Basisschool De Schakel. Hier kun je iedere
maandagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur terecht.
Dichtbij is voor iedereen anders
Wat het beste past als het gaat om het regelen van
bankzaken, is voor iedereen anders en kiest men
zelf. Dat vraagt om een andere dienstverlening, die
beter past bij de veranderde wensen. We komen
met onze diensten veel meer naar klanten toe in
plaats van andersom. Uitgangspunt is én blijft dat
we onze klanten zo lang mogelijk zelfstandig en
onafhankelijk willen laten bankieren op een manier
die bij ze past. Steeds vaker gebeurt dat online,
maar er zijn ook mensen die hun bankzaken liever
persoonlijk regelen met een medewerker van de
bank. Je staat er niet alleen voor en een tijdelijk
pop-up inlooppunt kan dan uitkomst bieden!
Binnenlopen zonder afspraak
Op al deze tijdelijke pop-up inlooppunten kun je
zonder afspraak binnenlopen om vragen te stellen
over dagelijkse bankzaken. Van vragen over
betalen, sparen en verzekeren, bijvoorbeeld over
pasjes, rekeningen, volmachten,
verzekeringspolissen, tot klant worden en het
lidmaatschap van de Rabobank. Daarnaast kan onze
aanwezige adviseur helpen om zaken te regelen via
het internet rondom lenen en vermogen of hulp
bieden bij bankieren via internet of mobiel.
Geen opnames en stortingen in contanten
De adviseur heeft tijdens het inloopspreekuur geen
contant geld bij zich. Voor geldopnames en stortingen kunt u dus niet terecht bij het
inlooppunt. U kunt hiervoor terecht bij een van de
geldautomaten in de Bommelerwaard.
Mocht u ideeën hebben over wat een goede locatie
zou zijn voor een Rabobank inlooppunt of de
mobiele Rabobus, dan horen we dat uiteraard
graag. Dan kijken we samen naar de mogelijkheden.
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