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Nummer 30
Vrijdag 20 mei 2022

Agenda
26 mei
27 mei
2 juni
5 juni
6 juni

Hemelvaartsdag (vrije dag)
Vrije dag (Hemelvaartsweekend)
Spreekuur GGD (verpleegkundige)
Maandsluiting groep 5
2de Pinksterdag (vrij)

Opbrengst Sponsorloop
Wij willen alle kinderen en hun sponsoren
bedanken voor de gigantische opbrengst tijdens de
sponsorloop er zijn ontelbaar veel rondjes gerend
Jullie hebben met elkaar ruim € 3400 euro
opgehaald!!
Een deel van deze opbrengst gaan we besteden aan
hele leuke activiteiten tijdens het schakelspektakel!
Oudervereniging De Schakel

Bommelerwaardse Knikkerkampioenschappen
Binnenkort starten de voorrondes van de
Bommelerwaardse Knikkerkampioenschappen op
enkele basisscholen in de Bommelerwaard.
Voorgaande jaren hebben we op elke basisschool in
de Bommelerwaard voorrondes gehad. Dit jaar
doen we het iets anders en zijn de voorrondes maar
op enkele basisscholen in de Bommelerwaard. Op
het schoolplein van De Schakel zullen de
voorrondes op dinsdagmiddag 7 juni tussen 16:00
en 17:30 worden gehouden.
Op de tweede pagina van dit Schakeltje is de poster
voor de voorrondes van de knikkerkampioenschappen te vinden.

Taal Thuis en op School
10 bijeenkomsten bij jou in de buurt!
In Kerkdriel: De Leyestein
In Zaltbommel: Brede school de Waluwe
Start 3 juni!
Elke vrijdagochtend van 9.00 tot 11.30
6 x voor de zomervakantie en 4 x na de
zomervakantie.
Hoe kan je je kind beter helpen met de taal, samen
spelen, de computer en fit & gezond zijn?
Meer weten? Klik op de link voor het filmpje!
Daar lees je wie we zijn en hoe je je kunt
aanmelden.
Taalhuis Maasdriel:
Ellen Bloemscheer tel. 06-29462318
Kompas/Leerhuis Zaltbommel:
Odette Veldman tel. 06-41234437
Joke Verkuijlen tel. 06-44614237

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU!
Wij zijn op zoek naar 2 nieuwe leden voor de
oudervereniging. Vind je het leuk om leuke dingen
te organiseren voor de kinderen. Denk hier aan
Sinterklaas, kerst en carnavalsviering, maar ook
koningspelen, schakelspektakel en het schoolreisje.
Spreekt dit alles je aan, dan kan je je aanmelden
d.m.v. een berichtje te sturen naar de
oudervereniging via SchouderCom.
De inschrijving sluit op 10 juni.
Met vriendelijke groet,
De oudervereniging
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