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Agenda
6 sept
13 sept
20 sept
21 sept
22 sept

Weer naar school
Informatieavond onderbouw
Informatieavond bovenbouw
Schoolreis
Studiedag (leerlingen vrij)

Einde schooljaar 2020-2021
Vandaag start de zomervakantie. We laten een zeer
bijzonder en bewogen schooljaar achter ons. De
steeds weer veranderede maatregelen vanwege de
corona-pandemie liepen als een rode draad door dit
schooljaar heen.
Door de oplopende besmettingen is het nu lastig in
te schatten hoe we het nieuwe schooljaar mogen
starten. Wij hopen in ieder geval op een schooljaar
waar alle feestelijkheden en schoolse activiteiten
weer ‘gewoon’ kunnen plaatsvinden.
In de laatste vakantieweek ontvangt u via
SchouderCom een bericht met de laatste
maatregelen voor de start van het nieuwe jaar.

Zomervakantie met Spel&
Op de achterkant van dit Schakeltje is een flyer te
vinden met sport en spelactiviteiten die tijdens de
zomervakantie door ‘Sport&’ binnen de gemeente
Maasdriel worden georganiseerd.

Afscheid groep 8
Afgelopen dinsdag- en woensdagavond hebben de
leerlingen van groep 8 afscheid genomen van De
Schakel. Na een spetterende musical-opvoering
werden de leerlingen persoonlijk toegesproken
door een tweetal waarzeggers, waarna ze met een
officieel Schakel-diploma de basisschooltijd achter
zich lieten.
We wensen alle schoolverlatende leerlingen heel
veel succes op hun nieuwe school.

Bedankt!!
Op 15 juli hebben Meneer Jan en ik een
onvergetelijke dag gehad.
Ons afscheid na veel fijne jaren op De Schakel
overtrof onze verwachtingen.
We hebben genoten van de workshops, muziek,
dans en de prachtige optredens van alle groepen.
Het was een prachtig Schakel Spektakel.
Collega’s, leerlingen, werkgroep, oudervereniging
en hulpouders die dit mogelijk hebben gemaakt
enorm BEDANKT!!! Fijne vakantie en tot ziens.
Meneer Jan en Juffrouw Joek

Schoolgids schooljaar 2021-2022
Tijdens het ‘stoeltje passes’ zijn aan de oudste
kinderen van ieder gezin de nieuwste schoolgidsen
uitgereikt. Mocht hij toch niet ontvangen zijn, is hij
ook digitaal via de documenten in SchouderCom of
op onze website te vinden:
https://www.deschakelammerzoden.nl/school/schoolgids

Een papieren versie is uiteraard ook altijd op school
op te halen.
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