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Agenda
25 apr
9 mei
26 mei
27 mei

Start meivakantie
Weer naar school
Hemelvaartsdag (vrije dag)
Vrije dag (Hemelvaartsweekend)

Start meivakantie
Na een geslaagde, zonnige dag met Koningsspelen
en sponsorloop start vanaf vandaag de meivakantie.
We wensen iedereen een hele fijne vakantie en
hopen alle kinderen vanaf maandag 9 mei weer
terug op De Schakel te zien.

Workshop bloembommetjes maken
Bibliotheek Ammerzoden
30 april 10:30 uur
Deelname leden €2,50 en niet leden €3,50
Wat?
Wil jij je eigen tuin, straat of wijk opfleuren? Doe
dan mee aan de workshop bloembommetjes
maken. Het is simpel en leuk! Wie wil er nu geen
kleurige omgeving? En het mooie is, met deze
bloembommetjes help je ook de bijen en andere
insecten een handje. De bibliotheek regelt de
grondstoffen en de uitleg, jij regelt de handen om
de bommetjes te maken.

Vakanties en studiedagen 2022-2023
Ondertussen zijn in samenspraak met team en MR
de schoolvakanties, extra vrije dagen en
studiedagen voor schooljaar 2022-2023 vastgelegd.
Schoolvakanties en vrije dagen:
- Herfstvakantie; 24-10-2022 t/m 28-10-2022
- Kerstvakantie: 26-12-2022 t/m 6-1-2023
- Voorjaarsvakantie: 20-2-2023 t/m 24-2-2023
- 2de Paasdag: 10-4-2023
- Meivakantie: 24-4-2023 t/m 5-5-2023
- Hemelvaartsdag(en): 18-5-2023 en 19-5-2023
- 2de Pinksterdag: 29-5-2023
- Start zomervakantie: 17-7-2023
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.
Studiedagen:
- Woensdag 21 september 2022
- Woensdag 12 oktober 2022
- Vrijdag 3 februari 2023

Voor wie?
Deze workshop is voor alle mensen met groene
vingers. Iedereen tussen de 9 t/m 99 jaar is welkom
mee te doen. Ben je tussen de 6 en 9 jaar? Dan ben
je ook welkom, maar een paar helpende handen
van een ouder/ verzorger is dan wel handig.
AVG toestemming
Ongeveer drie jaar geleden is de nieuwe privacywet
(AVG) ingegaan. Vanaf dat moment heeft de school
voor iedere leerling (opnieuw) de expliciete
toestemming voor onder andere het plaatsen van
beeldmateriaal gevraagd. Wij hoeven dit gelukkig
niet jaarlijks opnieuw te doen, maar willen u er wel
regelmatig op wijzen dat deze toestemming ten alle
tijden op school is in te zien of te wijzigen. U kunt
zich hiervoor wenden bij de directeur van de school.

Activiteiten Spel&
Op pagina 2 en 3 van dit Schakeltje zijn de nieuwe
naschoolse activiteiten van Spel& te vinden. Het
gaat over de periode vanaf mei tot aan de
zomervakantie.
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