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Actie – Red de koala’s!

Agenda
21 feb.
24 feb.
2 mrt.
23 mrt.
27 mrt.
31 mrt.

Carnaval op De Schakel
Start voorjaarsvakantie
Weer naar school
Spreekuur GGD Gelderland-Zuid
Maandsluiting groep 8
MR vergadering

Carnaval op De Schakel
Vrijdagochtend 21 februari zal het carnavalsfeest op
De Schakel losbarsten. De kinderen mogen die dag
verkleed en geschminkt naar school komen. Ons
thema dit jaar is “PROUD TE BE FOUT”. Verkleden
mag in dit thema, maar natuurlijk mogen ook
andere outfits. Graag zorgen voor namen op losse
attributen als hoedjes, kronen, maskers,
toverstafjes, handschoenen enz. Vaak zijn kinderen
dit soort losse dingen na korte tijd beu en leggen
het ergens neer. Let op: pistolen, zwaarden,
confetti en spuitbussen zijn niet toegestaan!
Ook dit jaar wordt er weer door de Ouder
Vereniging gezorgd voor iets lekkers in de pauze en
ranja is de hele ochtend vrij te pakken. Dus zelf wat
meenemen voor de pauze is niet nodig.

De afgelopen weken is groep 5 druk bezig geweest
met het inzamelen van geld voor de koala's, die het
door de bosbranden nu zo moeilijk hebben.
De kinderen zijn langs de deuren gegaan om lege
flessen in te zamelen. Daarnaast doneerden veel
mensen lege flessen op school.
Afgelopen maandag hebben groep 4 en groep 5
koekjes gebakken om deze op de open avond te
verkopen. Dit was een groot succes, in een half uur
waren maar liefst 600 koekjes verkocht!
Ook kon je deze avond een glitter tattoo laten
zetten, iedereen was enthousiast en velen hebben
nu een mooie koala op de arm.
Het was een mooie avond met een enorme
opbrengst. Het geld is geteld en vandaag is in groep
5 een mooie cheque uitgereikt van maar liefst:
€.1022,55
Van een deel van dit bedrag heeft groep 5 koala
Lismore Rose, die permanent in het koalaziekenhuis
in Port Macquarie in Australië woont, geadopteerd.
De rest van de opbrengst zullen Alec (groep 5) en
Chloe (groep 4) aan een wombat/koala opvang in
de buurt van Canberra overhandigen. Foto's hiervan
zullen later dit jaar volgen.
Iedereen die op wat voor manier ook heeft
bijgedragen aan deze actie, super bedankt!
Kids uit groep 5

Jeugdprinses Puk, de Jeugdraad van XI, de
dansmariekes, Prins Gijs de XVI, zijn Adjedant, de
Raad van XI en De Hofkapel zijn er om het
Schakelcarnaval mee te vieren. ALAAF, ALAAF,
ALAAF!!!

Aanmelding nieuwe leerlingen
Om een goede inschatting te kunnen maken van de
groepsgrootte en eventuele aanpassingen in
groepssamenstellingen, horen we graag tijdig of we
binnenkort nieuwe leerlingen mogen ontvangen.
Wordt uw zoon of dochter binnenkort 4 óf kent u
vrienden/familie waarvan hun zoon/dochter
binnenkort 4 jaar oud wordt, zorg dan dat het
‘inschrijfformulier’ volledig ingevuld bij de directeur
van de school wordt ingeleverd.
Het inschrijfformulier is op te halen op school of te
downloaden vanaf onze website.
https://www.deschakelammerzoden.nl/school/aanmelding
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