Het Schakeltje
Brede School Ammerzoden
Jaargang 2019-2020
Nummer 03
Vrijdag 6 september 2019

Agenda
9 sept.
10 sept.
11 sept.
23 sept.
24 sept.
27 sept.
1 okt.
2 okt.

Jeugdgezondheidsonderzoeken
Jeugdgezondheidsonderzoeken
Vergadering OV
AMV- muzieklessen (grp. 4, 5, 6)
Schoolfotograaf
Opnames Kids Top 20
Maandsluiting 5a & 5/6b
MR vergadering
Studiedag (leerlingen vrij)

TSO – vrijwilligers gezocht
Om ook in het nieuwe schooljaar de TSO (het
overblijven) mogelijk te maken, zijn er dringend
extra vrijwilligers nodig. Op de laatste pagina van dit
Schakeltje is een oproep voor extra vrijwilligers ter
ondersteuning van onze TSO te vinden.
Mocht u iemand kennen dit dit wellicht leuk vindt
om te doen, zou het fijn zijn als u dit onder zijn of
haar aandacht brengt.
Bent u degene die wij zo goed kunnen gebruiken?
Of wilt u eerst wat meer informatie? Neem dan
contact met ons op via tso@kdvpippi.nl of bel
0640709505.

BoekStartfeestje met Rupsje Nooitgenoeg
dinsdag 10 september I 15:30 – 16:30 uur I gratis
'Rupsje Nooitgenoeg ... Het gaat over hoop. Je
groeit op, spreidt je
vleugels en vliegt naar de
toekomst. Net als de kleine
rups'.
Het kleine jarige rupsje
heeft de hoofdrol tijdens
dit knotsgekke, gezellige
voorleesfeestje. De
kleintjes worden meegezogen in het verhaal. Er is
muziek, ze doen samen een spelletje en knutselen.
Wat zullen ze zich vermaken!
Ouders en verzorgers, je bent met je kleintje(s) van
harte uitgenodigd om dit gratis feestje mee te
vieren. We touren met Rupsje Nooitgenoeg langs
maar liefst tien vestigingen, dus we komen vast ook
bij jou in de buurt.
Het is geschikt voor peuters van 2 tot 4 jaar.
Aanmelden is niet nodig.

Jeugdgezondheidsonderzoeken
Vanaf gisteren zijn de onderzoeken omtrent de
jeugdgezondheid op De schakel gestart. De
doktersassistent komt op school voor een
gezondheidsonderzoek van alle 5/6 jarigen en
10/11-jarigen. De doktersassistent vertelt in de klas
aan de kinderen hoe het onderzoek gaat. Daarna
haalt zij de kinderen een voor een uit de klas. De
doktersassistente begint het onderzoek met een
kort gesprekje, ze meet en weegt het kind en
onderzoekt of het kind goed hoort en ziet. Het
gehoor wordt bij alle 5/6 jarigen onderzocht, en bij
10/11 jarigen alleen als daar twijfels over zijn. Het
meten en wegen gebeurt met kleding aan.
Ouders hoeven bij dit onderzoek niet aanwezig te
zijn. Soms blijkt uit het onderzoek door de
doktersassistente dat het kind extra aandacht nodig
heeft. Dan volgt een uitnodiging voor het spreekuur
van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.
Ouders kunnen altijd ook zelf een afspraak maken
voor het spreekuur van de jeugdarts of de
jeugdverpleegkundige. Bijvoorbeeld als er vragen
zijn over de opvoeding, gezondheid of ontwikkeling
van het kind. Of als er twijfels zijn bijvoorbeeld of
het kind goed hoort en ziet.
Of als er zorgen zijn op school of thuis. Neem dan
contact met ons op om een afspraak te maken.
De afdeling Jeugdgezondheidszorg is bereikbaar op
maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur en van
12.30 – 16.30 uur: (088) 144 71 11 of via
jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl.

Typecursus De Typetuin
Ook in schooljaar 2019-2020 heeft ‘De Typetuin’ het
voornemen om een typecursus op basisschool De
Schakel te organiseren. Afhankelijk van de
hoeveelheid belangstelling kunnen zij dit in het
voorjaar van 2020 aanbieden.
Meldt je kind daarom vrijblijvend aan, zodat kan
ingeschat worden of er voldoende deelnemers zijn.
Laat hier jouw gegevens achter en zij nemen direct
contact met je op zodra de cursus in overleg met de
school definitief doorgaat en is ingepland.
Vroegboekers ontvangen ook een aantrekkelijke
korting.
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Samen muziek maken

Yoleo.nl
Goed nieuws! Vanaf 26 augustus 2019 kunnen alle
kinderen met een bibliotheekpas gratis boeken
lezen met Yoleo! Yoleo biedt kinderen de kans om
door het lezen van hybride boeken (tekst
gecombineerd met audio) lezen als leuker en
makkelijker te ervaren. Yoleo geeft kinderen
toegang tot een selectie van boeken, die ze anders
misschien niet zo gauw zouden oppakken.
Yoleo is leuk voor alle kinderen, dus ook voor
dyslectische kinderen. Ideaal om dus populaire
kinderboeken te lezen in de klas. Yoleo stimuleert
om thuis ook meer gaan lezen. En zo komen
leerlingen beter geoefend weer terug in de klas.
Een hybride boek is een digitaal boek dat op pc,
laptop of tablet gelezen kan worden. In een hybride
boek staan de combinatie van de tekst van het
boek, de auditieve ondersteuning door het
voorlezen van de tekst door een menselijke stem en
een gele meeleescursor (‘karaoke-lezen’) per woord
centraal. Deze hybride vorm is uniek en werkt zeer
positief bij kinderen die lezen lastig vinden.

Workshop online kopen en verkopen
woensdag 11 september I 10:00 – 12:00 uur I gratis
Of je nu schoenen
koopt bij Zalando, een
tweedehands fiets op
Marktplaats of een
boek via Bol.com,
online shoppen is niet
meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Toch
komt er meer bij kijken dan je denkt. Want is die
verkoper op Marktplaats wel te vertrouwen? Kan ik
die jurk gratis terugsturen als hij niet past? En hoe
kan ik op een veilige manier afrekenen? Het zijn
allemaal zaken waar je over na moet denken als je
producten op internet aanschaft.
In onze nieuwe workshop leer je alles over online
kopen en verkopen. In een filmpje wordt uitgelegd
hoe het in zijn werk gaat. In een veilige online
omgeving kun je vervolgens verder oefenen met
winkelen op internet. Tenslotte ontvang je ook nog
een werkboek waarmee je thuis aan de slag kunt.
Altijd al meer willen weten over veilig online
shoppen? Meld je dan nu snel aan.
Georganiseerd in het kader van de Week van de
Alfabetisering. Bovenstaande en veel andere
activiteiten in de regio staan vermeld op
www.weekvandealfabetisering.nl

Iedereen houdt wel op een bepaalde manier van
muziek. En hoe leuk zou het zijn al je samen met
een groep vrienden alle muziek zou kunnen maken
die je maar wil. DAT KAN! Fanfare St. Caecilia
Ammerzoden verzorgt muzieklessen voor allerlei
verschillende instrumenten. Een van onze
muziekdocenten, Niek van het klein koper, komt
aanstaande woensdag 11 september bij de groepen
4, 5 en 6 in de klas om iets te vertellen over muziek
en het bespelen van een instrumenten. De twee
dinsdagen erna kan je twee proeflessen volgen en
zelfs al een liedje meespelen met ons jeugdorkest
samen met Bryan de dirigent. Ook leerlingen uit
hogere klassen zijn natuurlijk van harte welkom.
Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Als je dat leuk
vindt kan je muziekles
krijgen op het
instrument dat je leuk
vindt en je kan al heel
snel daarna
meespelen met onze
blazersgroep, waar je
met andere
beginnende muzikanten samen muziek kunt maken,
en vooral niet te vergeten heel veel lol hebt.
Kortom, hou je van muziek en lijkt het je leuk om in
een hele gezellige groep muziek en vooral heel veel
plezier te maken, kom dan meedoen met de
proefles op 17 en 24 september van 18.30 tot 19.00
en op 24 september 19.00 de repetitie met ons
jeugdorkest een deel meedoen. De proeflessen en
repetitie zijn in de schiethal ‘De Heerlijkheid’, Hoge
Weide 16, Ammerzoden.
Hopelijk zien we je dan.
Jeugdcommissie Fanfare St. Caecilia.
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