Het Schakeltje
Brede School Ammerzoden
Jaargang 2019-2020
Nummer 16
Vrijdag 13 december 2019
Bijeenkomst “5 jaar Passend Onderwijs”

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

Spreekuur GGD (jeugdarts)
Kerstviering
(leerlingen ’s middags vrij)
Film kijken (kussens mee)
Weer naar school
Start Cito toetsperiode

Kerstviering 2019
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 donderdag 19
december. Vanwege de kerstviering zijn de
kinderen op deze donderdag al om 12:00 uit.
De kerstviering zullen we ‘s avonds 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

Film kijken in de aula
Traditioneel kijken we op de
vrijdagochtend voor de
kerstvakantie met heel de
school een mooie film. Ook
komende vrijdag zullen we dat weer gaan doen met
een leuke film voor alle kinderen van De Schakel. De
kinderen mogen dan een fijn kussen meenemen om
vanaf de grond lekker naar de film te kijken.

Op woensdag 15 januari wordt van 14:30 tot 17:00
de 3de bijeenkomst in het kader van ‘5 jaar Passend
Onderwijs’ door ons samenwerkingsverband De
Meierij georganiseerd. Omdat het thema van deze
bijeenkomst geheel in het teken staat van
‘ouderbetrokkenheid’, worden de ouders van de
diverse scholen ook uitgenodigd.
Tijdens deze interactieve bijeenkomst neemt Peter
de Vries je mee in de wereld van ouderbetrokkenheid. Een verhaal op basis van wetenschappelijk
onderzoek met veel concrete voorbeelden, in de
spiegel kijken en met humor.
Op de achterkant van dit Schakeltje staat de gehele
uitnodiging en dit is de directe link naar de online
aanmelding voor deze bijeenkomst

Typecursus De Typetuin start weer in maart
Bij voldoende aanmeldingen start in maart 2020
weer de klassikale typecursus van de Typetuin. Deze
cursus is geschikt voor de
kinderen in de groepen 6
t/m 8. Kinderen die al jong
een typecursus hebben
gevolgd, werken sneller en
maken minder fouten dan kinderen die zichzelf
(verkeerd) leren typen.
Startdatum: donderdag 5 maart 2020
Lestijd: 16:00 tot 17:00 uur
Leslocatie: R.K. Basisschool De Schakel
Tot 1 januari 2020 geldt bovendien een
aantrekkelijke vroegboekkorting. Je betaalt dan
170 euro in plaats van 185 euro.
Inschrijven is een fluitje van een cent:
1. Meld jouw zoon/dochter aan via
https://www.typetuin.nl. Klik rechts
bovenaan op “aanmelden”.
2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie
in de buurt” de postcode van de leslocatie in.
3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts
naast het kaartje.
4. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje
aan van de cursuslocatie van jouw keuze.
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”.
6. Rond de inschrijving verder af.
Meer informatie? Ga naar www.typetuin.nl of mail
je vraag naar support@typetuin.nl
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