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Typecursus De Typetuin gaat door

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

Start voorjaarsvakantie
Weer naar school
Spreekuur GGD Gelderland-Zuid
Maandsluiting groep 8
MR vergadering

Vakanties en studiedagen 2020-2021
Ondertussen zijn in samenspraak met team en MR
de schoolvakanties, extra vrije dagen en
studiedagen voor schooljaar 2020-2021 vastgelegd.
Schoolvakanties en vrije dagen:
- Herfstvakantie; 19-10-2020 t/m 23-10-2020
- Kerstvakantie: 21-12-2020 t/m 1-1-2021
- Voorjaarsvakantie: 15-2-2021 t/m 19-2-2021
- Paasweekend: 2-4-2021 t/m 5-4-2021
- Koningsdag: 27-4-2021
- Meivakantie: 3-5-2021 t/m 14-5-2021
- 2de Pinksterdag: 24-5-2021
- Start zomervakantie: 26-7-2021
Met deze vakantiedagen lopen we gelijk met de
scholen voortgezet onderwijs in onze omgeving.
Naast deze vastgestelde vakantiedagen, zijn er ook
een aantal studiemomenten met het team
ingepland. Op die dagen zijn de leerlingen vrij.

Er zijn voldoende aanmeldingen,
dus de cursus van de Typetuin
gaat door! De cursus start op de
donderdag na de
carnavalsvakantie, maar inschrijven kan nog.
Deze cursus is geschikt voor de kinderen in de
groepen 6 t/m 8.
Startdatum: donderdag 5 maart 2020
Lestijd: 16:00 tot 17:00 uur
Leslocatie: R.K. Basisschool De Schakel
Hoe inschrijven::
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

Carnaval 2020
Ook op basisschool De Schakel werd flink carnaval
gevierd. Na de overhandiging van de schoolsleutel
aan jeugdprinses Puk barstte het feest los.
Op SchouderCom zijn diverse foto’s terug te vinden.

Studiedagen:
- Woensdag 9 september 2020
- Vrijdag 29 januari 2021
In juni 2021 zal er nog één studiedag gepland gaan
worden. Vanwege de planning van het schoolkamp
van groep 8 is deze datum nog onzeker. In de
schoolgids zal de definitieve jaarplanning worden
opgenomen.

RK Basisschool De Schakel ● ’t Bussche Kempke 2 ● 5324 AC ● Ammerzoden ● 073-5997179
info@deschakelammerzoden.nl ●

www.deschakelammerzoden.nl ●

www.facebook.com/schakelammerzoden

