Het Schakeltje
Brede School Ammerzoden
Jaargang 2019-2020
Nummer 13
Vrijdag 22 november 2019

Agenda
27 nov.
28 nov.
29 nov.
3 dec.
5 dec.
12 dec.
16 dec.
19 dec.

Pyjama zingen (grp 1 t/m 4)
Spreekuur GGD (verpleegkundige)
Maandsluiting groep 4
Speelgoedochtend groep 1/2
MR vergadering
Sinterklaas op De Schakel
Informatieavond V.O.
Spreekuur GGD (jeugdarts)
Kerstviering

Pyjama zingen
Op woensdag 27 november
mogen de kinderen van de
groepen 1 t/m 4 weer om
18:30 aanschuiven voor het
‘pyjama zingen’. De kinderen
zetten hun schoen klaar op de
school en zingen wat mooie
liedjes voor de Sint en de Pieten.
Nu maar hopen dat ze het hebben gehoord en iets
zullen brengen…

Maandsluiting groep 4
Op vrijdag 29 november zal groep 4 een prachtige
maandsluiting gaan verzorgen. Alleen ouders van de
leerlingen uit groep 4 worden uitgenodigd om
hierbij aanwezig te zijn.
De deuren gaan om 11:30 open, waarna de
maandsluiting om 11:45 in de aula van de school zal
starten.
Het thema van de maandsluiting is -hoe kan het ook
anders- Sinterklaas.

Kinderpostzegels
De organisatie achter de
Kinderpostzegel-actie heeft
basisschool De Schakel hartelijk
bedankt voor haar inzet. De
kinderen van de groepen 7 en
8 hadden weer een hoge opbrengst weten te
verzamelen, waarmee ze een ‘gouden superschool
certificaat’ hebben behaald. De opbrengst van de
Kinderpostzegelactie 2019 was voor De Schakel
€.4.675,-. De landelijke opbrengst was 9,4 miljoen
euro om dakloze kinderen in Nederland te helpen.

Opbrengst tijdens Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek hebben we een
aantal acties gevoerd om onze schoolbibliotheek te
kunnen aanvullen. Met de ‘bonnetjes-actie’ van de
Read Shop uit Hedel hebben we €.125,- verdiend en
tijdens de boekenmarkt -ter afsluiting van de
Kinderboekenweek- hebben we ruim €.93,opgehaald. Al met al mooie bedragen om onze
eigen bibliotheek te kunnen gaan uitbreiden.

‘Schakelklas’ tot nu toe
Nadat we op de Schakel voorbereidingen hebben
getroffen en de geschikte materialen mogen
aanschaffen, zijn we sinds enkele weken gestart
met het bieden van extra uitdaging aan leerlingen
die dit nodig hebben. Omdat de naam ‘plusklas’ niet
geheel de lading dekt, willen we hiervoor de naam
‘Schakelklas’ gaan voeren.
Op dinsdag komen deze leerlingen in verschillende
leeftijdsgroepen een uur bij elkaar. Het onderwijs
dat zij dan krijgen is gericht op verdieping en
verbreding van de reguliere lesstof. Zo zijn de
leerlingen van de bovenbouw op dit moment bezig
met het project 'leren leren'. Met de kinderen van
de middenbouw wordt op dit moment aandacht
besteed aan het leren hanteren van een goede
taakaanpak/werkhouding. De kleuters maken
kennis met verschillende smartgames en leren hoe
zij hun taken kunnen inplannen en registreren.
Daarnaast krijgen op deze ochtend alle leerlingen,
met uitzondering van de kleuters, instructies bij
uitdagende reken- en taalopdrachten die zij
gedurende de week in de klas moeten maken.
Natuurlijk worden deze werkzaamheden ook
nagekeken, met hen besproken en beoordeeld.
Op dit moment zijn we verder nog bezig om te
beoordelen of er wellicht meer kinderen zijn die
extra uitdaging nodig hebben om zich zo goed
mogelijk te kunnen ontwikkelen. Wanneer dat het
geval is, zal de groepsleerkracht of de "Schakelklas"leerkracht contact met de betreffende ouder(s)
opnemen.
Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact
op met de groepsleerkracht van uw kind, want deze
is en blijft verantwoordelijk voor het onderwijs aan
alle leerlingen van hun groep.
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