Het Schakeltje
Brede School Ammerzoden
Jaargang 2019-2020
Nummer 01
Vrijdag 23 augustus 2019
Informatieavonden onder- en bovenbouw

Agenda
19 aug.
26 aug.
2 sept.
3 sept.
4 sept.
23 sept.
27 sept.

Weer naar school
Informatieavond bovenbouw
Informatieavond onderbouw
Schoolreisje
Studiedag (leerlingen vrij)
Schoolfotograaf
Maandsluiting 5a & 5/6b

Nieuw schooljaar
Na een heerlijke (en af en toe erg hete) vakantie zijn
we afgelopen maandag weer vol nieuwe energie
gestart aan het nieuwe schooljaar. Het team van De
Schakel heeft erg veel zin om er weer een leerzaam,
gezellig en mooi schooljaar van te gaan maken.
Wij wensen vanaf deze plek iedereen heel veel
succes in de nieuwe groep en/of bij de nieuwe juf of
meneer.
Team basisschool De Schakel

Op maandag 26 augustus is de informatieavond
voor de bovenbouw en op maandag 2 september
voor de onderbouw. De avonden bestaan
afwisselend uit algemene schoolinformatie in de
aula en specifieke groepsgerelateerde informatie
door de juf of meneer in de eigen groep van uw
zoon of dochter.
Globaal programma voor de bovenbouw (26-8):
• 18:50 Inloop groepen 5a, 5/6b
• 19:00 Naar de individuele groep 5a en 5/6b
• 19:20 Inloop groepen 6/7a, 7b en 8
• 19:30 Algemene schoolinformatie voor gehele
bovenbouw
• 20:00 Naar de individuele groep 6/7a, 7b en 8
• 20:20 Algemene informatie rond procedure
naar Voortgezet Onderwijs
Globaal programma voor de onderbouw (2-9):
• 19:00 Inloop groepen 1/2a, 1/2b, 1/2c
• 19:15 Naar de individuele groep 1/2a, 1/2b, 1/2c
• 19:30 Inloop groepen 3a, 3b, 4
• 19:45 Algemene schoolinformatie voor gehele
bovenbouw
• 20:15 Naar de individuele groep 3a, 3b, 4

Schoolreisje 2019

Schoolgids 2019-2020
Vóór de zomervakantie hebben de kinderen de
schoolgids voor dit nieuwe schooljaar mee naar huis
gekregen. Deze schoolgids is ook digitaal te vinden
op onze website en binnen SchouderCom.
Mocht u geen fysiek exemplaar hebben gehad, is
deze altijd op school op te halen.

Dinsdag 3 september gaan de groepen 1 t/m 7 op
schoolreis. Maandag maken we in de klassen
bekend waar we heen gaan.
Houd de weersvoorspelling in de gaten voor wat
betreft de kledingkeuze.
Kinderen nemen hun eigen lunchpakketje en
drinken mee. Wat lekkers mag natuurlijk ook. Het is
niet nodig dat uw kind voor de hele groep snoep
meeneemt.
De school begint gewoon om 8.25 uur. Houdt u die
dag Facebook in de gaten voor de tijd van
terugkomst. Dit zal circa 17.00 uur zijn.
We hopen op een leuke, gezellige en zonnige dag.

In de schoolgids is een kleine fout geslopen. Er
wordt gesproken over een vrije middag vanwege de
kerstviering. Deze vrije middag is op donderdag 19
december vanaf 12:00 (dus niet 20 december, zoals
in de schoolgids stond vermeld).
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