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Agenda
12 dec.
16 dec.
19 dec.
6 jan.
13 jan.

Informatieavond V.O.
Spreekuur GGD (jeugdarts)
Kerstviering
Weer naar school
Start Cito toetsperiode

Kerstviering
Het is weer bijna zover. Kerstmis komt er aan! Ook
dit jaar willen wij dat samen vieren op de Schakel.
De kerstviering vindt plaats op 19 december. We
zullen met ons jaarlijkse kerstdiner beginnen.
Daarom graag ervoor zorgen dat op 18 december
een bord, beker en bestek, voorzien van naam,
aanwezig zijn op school. Vanaf 17:45 uur kunnen de
lekkere hapjes naar binnen gebracht worden, zodat
het diner om 18:00 uur van start kan gaan.
Tip: denk hierbij aan het voorzien van een naam op
de schalen en houd er rekening mee dat u niet de
duurste schaal met uw kind meegeeft. De schalen
moeten vrijdag door u weer opgehaald worden in
de klassen.
Nadat iedereen heeft genoten van het lekkere eten,
zal het laatste deel van het programma plaatsvinden in de kerk. Graag willen wij u hiervoor
uitnodigen om 19:00 uur. Ouders en verzorgers
mogen achterin de kerk plaatsnemen. In de kerk zal
de viering feestelijk worden afgesloten en er zal
worden omgeroepen wanneer uw kind opgehaald
mag worden.
Wij kijken uit naar een gezellige avond!
Vriendelijke groet, de kerstcommissie

Verkeer
Tijdens de start en afsluiting van de schooldag kan
het erg druk zijn met verkeer voor onze school. Al
eerder is gevraagd extra alert te zijn voor onze
fietsende leerlingen. Voor de veiligheid zou het fijn
zijn als de auto’s geparkeerd worden in de daarvoor
bestemde vakken.
Afgelopen week is tijdens het einde van de
schooldag één van deze geparkeerde auto’s
beschadigd door een andere auto. Helaas is niet te
herleiden welke auto dit heeft gedaan. Mocht u
deze schade hebben veroorzaakt, kunt u dit melden
bij de directie van de school. Hierdoor kan de
afwikkeling tussen de beide verzekeringspartijen
plaatsvinden.

Zoals op de jaarplanner al eerder aangekondigd
zullen wij op donderdag 12 december 2019, zoals
voorgaande jaren, een avond organiseren waar
vertegenwoordigers van diverse scholen voor
voortgezet onderwijs zullen komen vertellen over
hun school. Een ideale gelegenheid voor u als
ouders om informatie te krijgen omtrent de school
en/of het soort onderwijs dat uw kind straks na de
basisschool wellicht zal gaan volgen. Ook ouders
van leerlingen uit groep 7 zijn van harte welkom
tijdens deze avond.
De indeling van deze avond is als volgt:
• 19.30 uur: Een gezamenlijke korte opening in de
centrale aula, direct na de hoofdingang, waarbij
de vertegenwoordigers van de verschillende
scholen zich kort voorstellen en een korte
algemene typering van hun school geven;
• 19.45 uur: De vertegenwoordigers van de
verschillende scholen gaan naar afzonderlijke
lokale op de eerste verdieping en/of op de
begane grond, om daar informatie te geven over
hun school en de types onderwijs die aan hun
school worden gegeven. Dit gebeurt in 3 rondes
van 30 minuten. Telkens na afloop van een
ronde volgt een belsignaal ten teken dat de
ronde voorbij is en dat er door de ouders –
indien gewenst – gewisseld kan worden.
• Om ongeveer 21.30 uur volgt het laatste
belsignaal ten teken dat de voorlichtingsavond
ten einde is en geven we de vertegenwoordigers
van de bezoekende scholen de gelegenheid om
huiswaarts te keren.
De volgende scholen zullen aanwezig zijn:
➢ Cambium Buys Ballot Zaltbommel
➢ Cambium De Waard Zaltbommel
➢ De Brug Zaltbommel
➢ Jeroen Boschcollege ’s-Hertogenbosch
➢ Stedelijk Gymnasium ‘s-Hertogenbosch
➢ Ds. Piersoncollege ’s-Hertogenbosch
➢ Sancta Maria ’s-Hertogenbosch
➢ Helicon groenschool ’s-Hertogenbosch
➢ Willem van Oranjecollege (Wijk en
Aalburg)
➢ Prinsentuincollege (Andel)
➢ St Janslyceum ’s-Hertogenbosch
➢ Rodenborchcollege Rosmalen
➢ Bossche Vakschool ’s-Hertogenbosch
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SPM wordt ’t Veldmuisje
Binnen Brede school De Schakel is peuterspeelzaal
‘Dikkertje Dap’ gehuisvest. Deze valt onder SPM
(Stichting Peuterspeelzalen Maasdriel). Per 1 januari
2020 zal dit worden overgenomen door
‘Kinderopvang ’t Veldmuisje’.
Deze week bereikte ons onderstaande brief:
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