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Klasse(n)lunch

Agenda
27 mrt.
30 mrt.

31 mrt.
4 apr.

5 apr.
6 apr.
7 apr.

Spreekuur GGD
Rapportgesprekken
Rapportgesprekken
Week van het geld
Klasse(n)lunch groep 8
Maandsluiting groep 6
Speelgoed dag gr1-2
Bezoek Kamp Vught (groep 8)
MR vergadering
Schoolvoetbaltoernooi
Bijeenkomst voorbereiding
communieviering
Bag2School

Rapportgesprekken
Komende week zullen op maandag 27 maart en
donderdag 30 maart de rapportgesprekken plaats
gaan vinden. Voor deze gesprekken heeft u
afgelopen woensdag via SchouderCom een
uitnodiging mogen ontvangen.
Binnen schouderCom is het rapport ook digitaal
terug te vinden. Wanneer u naar de gegevens van uw
zoon of dochter gaat, ziet u onderaan de kopjes
“rapporten” en “toetsgegevens”. Hier kunt u het
laatste rapport of de laatste overzicht van de
toetsgegevens inkijken.

Schoolfruit

Op donderdag 30 maart is er voor groep 8 een
klasse(n)lunch. De leerlingen komen die dag ’s
middags niet naar huis om te lunchen. Aan de hand
van de Schijf van Vijf proberen we in de
voorbereiding naar de Klasse(n)lunch te ontdekken
dat gezond eten ook uit lekkere producten kan
bestaan. De producten worden aangeboden door
Albert Heijn. Leerlingen van groep 8 brengen alleen
bordje, bestek en een beker o.i.d. mee naar school.

Week van het geld
De Week van het geld 2017 vindt plaats van 27 tot
en met 31 maart. Het doel van deze themaweek is
om leerlingen te leren omgaan met geld. Door
kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt
de basis gelegd voor
financiële
zelfredzaamheid op
volwassen leeftijd.
Immers, jong
geleerd is oud
gedaan!
Werknemers en werkneemsters van de banken
bezoeken in deze week de scholen in Nederland om
een gastles te verzorgen. Op onze school komen
mensen van de Rabobank Bommelerwaard in de
groepen 6 (08.30-10.00 uur), 7 (10.30 – 12.00 uur)
en 8 (13.15 – 14.45 uur)

Vanaf komende week zal het schoolfruit op dinsdag,
woensdag en donderdag worden uitgedeeld. Op
maandag en vrijdag zullen de kinderen dus zelf fruit
mee naar school moeten nemen.
Op maandagen wordt het schoolfruit geleverd.
Helaas haalt de kwaliteit van het fruit niet altijd het
einde van de week. Daarom hebben we besloten om
de dagen waarop schoolfruit wordt uitgedeeld aan te
passen.

Maandsluiting groep 6
Alle ouders en andere genodigden van groep 6 zijn
op vrijdag 31 maart van harte welkom. Vanaf 11.30
kunt u binnen komen, zodat we om 11.45 met de
maandsluiting kunnen starten. We gaan er een
mooie show van maken!

Bag2School

Op 4 april bezoekt
groep 8 Kamp
Vught. Aan de
hand van een lesbrief en met een film die op deze
lesbrief aansluit hebben we het bezoek aan kamp
Vught voorbereid.

Op vrijdag 7 april 2017 is het weer Bag2School.
Tussen 8:00 en 8:30 staan we klaar om alle zakken
met kleding aan te nemen. Alle opbrengsten komen
ten goede aan de oudervereniging, die er weer leuke
zaken voor onze kinderen voor kunnen organiseren!

Bezoek
Monument
Kamp Vught
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Trek aan de bel

Vastenactie 2017

Op woensdag 22 maart 2017 vond de jaarlijkse actie
'Wij trekken aan de bel' plaats. Op die dag maken
basisschoolleerlingen één minuut lang samen
kabaal op het schoolplein met onder meer toeters
en trommels. Zo vragen ze aandacht voor het recht
op onderwijs van leeftijdgenootjes met een
handicap in ontwikkelingslanden die niet naar
school kunnen. Dat zijn er meer dan 23 miljoen.
Deze actie is een landelijk initiatief van het
Lilianefonds. Met deze speelse actie met een
serieuze ondertoon hoopt het Lilianefonds dat er
spontane acties ontstaan om geld in te zamelen
zodat het Lilianefonds activiteiten kan organiseren
om de doelstelling te bereiken. Het Lilianefonds
realiseert zich dat maar een deel van de
deelnemende scholen overgaan tot acties, o.a. in
verband met de vastenactie die ook in deze periode
plaatsvindt. Het Lilianefonds stelt zich daarom op
het standpunt: “Hoe meer scholen meedoen, hoe
luider de boodschap”.

Uw kind krijgt (of heeft al) een spaardoosje voor de
Vastenactie 2017 mee naar huis gekregen. Het zou
fijn zijn, als er geld in wordt gestopt voor kinderen
in El Salvador. De opbrengst is bestemd voor de
aanschaf van speeltoestellen en de aanleg van een
moestuin bij het jeugdcentrum (Apopa) voor de
kansarme jeugd van een sloppenwijk in San
Salvador. Er is een gastspreekster op school
geweest en we hebben samen met de kinderen
nagedacht over HOE we geld kunnen verzamelen,
zoals inzamelen van statiegeldflessen, heitje voor
een karweitje, boodschappen doen, klusjes,
speelgoed verkopen etc. etc. We hopen op een
mooie opbrengst voor de kinderen in San Salvador.
Ze hebben het echt nodig, gezien de gewelddadige
leefomgeving van deze kinderen.
Team De Schakel Ammerzoden.

De Kinderraad van onze school regelt elk jaar dat
onze school de boodschap mee uit wil dragen door
op de actiedag één minuut lang veel lawaai te laten
maken door de kinderen van onze school.

EHBO-examen - groep 8
Op vrijdag 17 maart hebben de leerlingen van groep
8 deelgenomen aan het EHBO-praktijkexamen.
Eerder die week hebben ze allemaal met goed
gevolg het theorie-examen afgelegd. Onder
toeziend oog van 4 leden van de plaatselijke EHBOvereniging Ammerzoden-Well werden de leerlingen
geëxamineerd, waarbij ze alle vaardigheden
moesten tonen welke ze tijdens de lessen van
mevrouw Liesbeth Kraay hebben geleerd.

Dikkertje Dap – thema De Tandarts
Bij peuterspeelzaal Dikkertje Dap werken we met
het thema: de tandarts. We
hebben een echte tandartspraktijk
met enthousiaste tandartsen en
assistenten. We oefenen volop en
kregen poetsles van Doriene van
tandartspraktijk het Plein en we
hebben allemaal ons poetsdiploma
gehaald en een tandenborstel
verdiend! Bedankt Doriene voor
deze leuke les! Van ouders horen
we enthousiaste verhalen en het
poetsen gaat vanzelf.

Na afloop van het examen ontvingen ze allemaal
het diploma Jeugd-EHBO-A. Wij zijn de mensen van
de plaatselijke EHBO-vereniging dankbaar voor hun
vrijwillige medewerking aan dit examen. Een
speciaal woord van dank richten we aan mevrouw
Liesbeth Kraay 12 volledige dinsdagochtenden de
leerlingen op een enthousiaste en duidelijke wijze
instructies heeft gegeven, waardoor iedereen het
diploma heeft kunnen halen.

Avondvierdaagse – 41e editie
Van 16 t/m 19 mei 2017 wordt de Avondvierdaagse
in de Bommelerwaard georganiseerd. De editie van
2017 krijgt een swingend tintje, namelijk “Rock ’n
Roll”.
Voorinschijvingen zijn tot woensdag 19 april mogelijk
via: avondvierdaagse@rodekruisbommelerwaard.nl
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Bibliotheek nieuws
Demonstratie nieuwste gadgets
Woensdag 29 maart van 15.00 - 16.00 uur Verzorgt
Bibliotheek Rivierenland een demonstratie van de
nieuwste gadgets in Bibliotheek Ammerzoden. Kom
kennis maken met 3D printen, de Makeblock mBots
en de 3D Virtual Reality Viewer. Van tevoren
aanmelden is niet nodig.
(gratis toegankelijk)
Voorleespret in de bieb
van 15:30-16:00 uur
Voorlezen is leuk voor iedereen. Op
woensdagmiddag is het een half uurtje dikke
voorleespret in de speciale voorleeshoek in de bieb.
Kinderen kunnen met een vriendje of vriendinnetje
naar de Bibliotheek komen om te luisteren naar een
mooi verhaal. Aanmelden is niet nodig. Iedereen is
vrij om te komen luisteren en aan te schuiven.

TaalPlus Ammerzoden: beter Nederlands leren
In samenwerking met de Stichting Kompas verzorgt
Bibliotheek Rivierenland de activiteit TaalPlus: beter
Nederlands leren. De activiteit vindt elke week op
vrijdag plaats van 09.00 - 11.30 uur in Bibliotheek
Ammerzoden.
Men kan bij TaalPlus aan de slag met spreken,
gesprekken voeren, luisteren, lezen, schrijven,
sociale vaardigheden en rekenen. Afhankelijk van
wat men wil leren.
Aanmelden via mail of 06-44614237.
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