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Aanmelden voor basisschool De Schakel
Hoewel we midden in
het schooljaar zitten,
wordt
er
op
de
achtergrond al gewerkt
aan de nieuwe groepsindeling voor schooljaar 20172018. Belangrijk hierbij is te weten hoeveel nieuwe
leerlingen we op onze school mogen ontvangen.
Mochten er broertjes of zusjes komend schooljaar 4
jaar worden, zijn wij erg geholpen als hiervoor het
aanmeldingsformulier tijdig wordt ingevuld en
afgegeven op school. Het aanmeldingsformulier is te
vinden op onze website (via “school” naar
“formulieren”) of af te halen op onze school.
Mochten er andere familieleden, vrienden, buren,
kennissen, etc. zijn waarvan hun zoon of dochter
binnenkort 4 jaar wordt, mogen deze natuurlijk ook
het aanmeldingsformulier invullen…

Trek aan de bel
De Kinderraad organiseert op 22 maart ’s morgens
om 08.30 uur de actie “Wij trekken aan de bel” om
te vieren dat zij naar school kunnen.
Op woensdag 22 maart wordt één minuut op het
schoolplein zoveel mogelijk herrie gemaakt door
alle kinderen van onze school met toeters, deksels,
trommels of andere meegebrachte instrumenten.
Met veel herrie laten we de wereld ‘horen’ dat
kinderen aan de andere kant van de wereld ook
naar school moeten kunnen. De kinderraad vraagt
dus alle kinderen op 22 maart ’s morgens wat
‘toeters en bellen’ mee te brengen.

Komende woensdag 22 maart krijgen de kinderen
het 2de rapport mee naar huis. Op maandag 27 en
donderdag 30 maart zullen hieromtrent de
rapportgesprekken plaats gaan vinden. Uw
voorkeur heeft u afgelopen week via SchouderCom
al op kunnen geven.
Op woensdag 22 maart (de dag van het 2de rapport)
krijgt u via SchouderCom de definitieve planning
voor de rapportgesprekken door.

Vastenactie El Salvadar
Op donderdag 23 januari zal er een gastspreker op
school komen. Mevr. Beate Gloudemans van de
Vastenactie (BVA) komt voorlichting geven over ons
catechese-project over El Salvador. De Vastenactie
staat in het teken van dit Derde Wereldland. Alle
kinderen van de school maken een spaardoosje dat
binnenkort mee naar huis gaat en waar de kinderen
in kunnen sparen en / of geld ophalen voor het
goede doel. Volgende week krijgen de kinderen
meer informatie hierover.

Bezetting groep 4b – verlof juffrouw Ynske
Zoals we al eerder in het Schakeltje hebben gemeld
is schooljaar 2016-2017 een vruchtbaar jaar. Zowel
juffrouw Ynske, als juffrouw Anne, als juffrouw
Tamara zijn momenteel in verwachting. Dit
betekent ook dat er oplossingen gevonden moeten
worden voor de vervangingen van de diverse
zwangerschapsverloven.
Voor de invulling van het verlof van juffrouw Ynske
is ondertussen een oplossing gevonden.
Momenteel vervult juf Ynske in twee dagen de rol
als zorgcoördinator voor de onderbouw. Om haar
huidige inzet voor de onderbouw kwalitatief goed
voort te kunnen laten zetten, is juf Shelby gevraagd
om de zorgtaken óók van de onderbouw op zich te
nemen. Zij wil dit graag doen, maar dat heeft wel
consequenties voor haar inzet in groep 4b.
Omdat juf Ynske na de meivakantie (per 8 mei) met
zwangerschapsverlof zal gaan, zal juf Shelby vanaf
die datum niet meer in groep 4b staan. Om toch
voor continuïteit en bekende gezichten voor de
kinderen in groep 4b te zorgen, is juf Myrie-Anne
gevraagd om structureel van maandag t/m
donderdag in groep 4b te staan en zal juf Ilse vanaf
vrijdag 12 mei alle vrijdagen groep 4b opvangen.
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Schoolvoetbaltoernooi 2017

Techniekcoach op school in groep 5

In april wordt het jaarlijkse KNVB schoolvoetbaltoernooi gespeeld op de velden van Jan van
Arckel. Er zullen net als andere jaren teams
meedoen van bijna alle scholen uit de gemeente
Maasdriel. Dat betekent dat zowel op woensdag 5
april (toernooi voor meisjes 7-tallen) als op
woensdag 12 april (toernooi voor jongens 11-tallen)
er tussen 12 en 16 teams zullen deelnemen. Aan dit
toernooi doen kinderen mee uit de hoogste
groepen van de scholen. Onze school doet met 2
meisjesteams en 2 jongensteams mee.
De toernooien voor de meisjes en ook voor de
jongens beginnen ’s middags om 13.15 uur en
sluiten om ongeveer 17.15 uur.

Op woensdag 15 maart kregen de kinderen de hele
ochtend techniekles van Dhr. Prins. Na een stuk
theorie in de klas, mochten de kinderen naar buiten
voor de flesproef met luchtdruk en fietspomp. Leuk
en verbazingwekkend! Na de pauze mochten alle
kinderen in duo’s allerlei proefjes uitvoeren, zoals
het maken van een stroomkring, werken met
magneten en nog veel meer. Kortom een leuke en
vooral leerzame ochtend. Alle kinderen kregen nog
een oorkonde mee naar huis. Een zeer geslaagde
ochtend.

1 April Unieke Viking en Kids Run bij Hoppies
Unieke Viking en Kids Run bij Hoppies zijn Obstacle
Runs die plaats vindt bij Hoppies Ammerzoden. Het
wordt een geweldige dag waar conditie en kracht
op de proef zullen worden gesteld. Deze
uitdagingen zullen plaatsvinden op het vertrouwde
vaste land, maar we gaan ook als echte Vikings door
het water. Superleuke Run voor ouder en kind!
Unieke Kids Run start 10.30 - 11.30 uur. € 5 per kind
(inclusief ouder). Afstand 4 km.
Kinderen van 7 t/m 10 jaar verplicht met ouder. 11
t/m 14 jaar mag zelfstandig.
Inschrijven voor 30 maart 2017 bij Uniek Fitness te
Ammerzoden VOL = VOL.
Meer informatie over beide Runs vind je op
www.uniekfitness.nl

Activiteiten op Koningsdag - 27 april 2017
Op donderdag 27 april
wordt Koningsdag gevierd.
Jeugd- en Jongerenwerk
Ammerzoden organiseert
’s morgens de traditionele
optocht voor alle kinderen
die met hun versierde
fietsjes e.d. een tocht door
het dorp maken. De optocht start om 11.00 uur
vanaf het schoolplein. Vanaf het schoolplein
vertrekt de optocht aan de zijkant van de
speelplaats. De route is als volgt: Bernseweg –
Schokkerstraat – Kleine Kalverweide – Langehof –
Hogesteeg – Kerkstraat – Mr. LaGrostraatHeiligenweg – voetbalveld Jan van Arckel.
Bij het voetbalveld aangekomen worden de
gekleurde fietsen e.d. geparkeerd in de
fietsenstalling die voor deze fietsen met afzetlint
wordt uitgebreid. Op het middenterrein van het
voetbalveld wordt op 12.00 uur een aubade
gehouden, gevolgd door een woordje van de
wethouder en de prijsuitreiking van de optocht.
Van 12.30 tot 17.00 uur worden een aantal
activiteiten voor de kinderen op het voetbalveld
georganiseerd.
Er zijn voor de kinderen op het voetbalveld ook
allerlei spellen aanwezig en er zijn 2 springkussens:
één voor de grotere kinderen en één speciaal voor
de kleinsten. Natuurlijk is het terras geopend voor
alle belangstellenden.
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