Het Schakeltje
Brede School Ammerzoden
Jaargang 2019-2020
Nummer 14
Vrijdag 29 november 2019
Zwangerschapsverlof Lotte – vervanging

Agenda
3 dec.
5 dec.
6 dec.
12 dec.
16 dec.
19 dec.
6 jan.

MR vergadering
Sinterklaas op De Schakel
Cadeautje mee naar school
Informatieavond V.O.
Spreekuur GGD (jeugdarts)
Kerstviering
Weer naar school

Sinterklaas
Op donderdag 5 december zal
Sinterklaas onze basisschool
De Schakel bezoeken. Na de
ontvangst van de Sint zal de
onderbouw per groep op
bezoek gaan bij de Sint,
gezellige spelletjes spelen en zal de bovenbouw
mooie surprises uit gaan pakken.
Vanwege deze feestelijke dag zijn de kinderen op
donderdag 5 december al om 12:30 uit.

Cadeau meebrengen
Op vrijdagmorgen 6 december mogen alle kinderen
(van de groepen 1 t/m 8) een cadeau mee brengen
om op school te laten zien. Het is de bedoeling dat
het iets is waar de kinderen samen mee kunnen
spelen. Cadeautjes met een schermpje mogen
thuisblijven.

TSO – vrijwilligers gezocht
Extra TSO-vrijwilligers zijn nog
steeds zéér welkom. Vooral op
de donderdagen is er nog een
onderbezetting bij de TSO.
Op de laatste pagina van dit
Schakeltje is de volledige
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.
Meer informatie? Neem dan contact met ons op
via tso@kdvpippi.nl of bel 06-40709505.

Hoewel de Sint nog volop in het land is, komt de
kerstvakantie ook steeds dichter bij. Ná de
kerstvakantie zal juffrouw Lotte met
zwangerschapsverlof gaan. Daarom zullen we voor
de woensdag en donderdag vervanging moeten
zoeken voor de groep 3a. Deze hebben wij
gevonden!
Momenteel zit invalster Meggie de Groot nog in
Nieuw-Zeeland, maar vanaf januari 2020 komt ze
met veel enthousiasme naar De Schakel in
Ammerzoden. Zij zal het zwangerschapsverlof van
Lotte vervangen en op later termijn ook het
zwangerschapsverlof van juffrouw Anne.
Hieronder stelt Meggie zichzelf voor:
Hoi! Ik ben Meggie de
Groot. Ik ben 24 jaar en
woon in Hedel. Afgelopen
jaar heb ik als au pair in
Nieuw-Zeeland gewerkt. Nu
ik met de kerst terug naar
Nederland kom, heb ik veel
zin om als invalleerkracht
op de Schakel aan de slag
te gaan. Je zult me in groep
3a en groep 4 zien. Twee
groepen waar ik met plezier aan les geef.
Tijdens mijn opleiding tot academisch leerkracht en
orthopedagoog heb ik door middel van een
onderzoekende houding geleerd situaties op een
kritische manier te bekijken. Ik ben altijd
nieuwsgierig naar de achterliggende reden of
oorzaak van bepaald gedrag en probeer daar zo
goed mogelijk rekening mee te houden. Ik vind het
erg belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen en
graag naar school komen.
In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om buiten te zijn,
een wandeling te maken of paard te rijden.
Daarnaast speel ik graag een bordspel, luister/maak
ik graag muziek en kan ik genieten van een goed
boek.
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