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Agenda
3 apr.
4 apr.

5 apr.
6 apr.

7 apr.

Gevonden voorwerpen
Speelgoed dag gr1-2
Bezoek Kamp Vught (groep 8)
MR vergadering
Schoolvoetbaltoernooi
Bijeenkomst voorbereiding
communieviering
Bezoek voorstelling (groep1-2)
Bag2School

Zwangerschapsverlof
In een eerder Schakeltje hebben
wij u geïnformeerd dat juffrouw
Ynske na de meivakantie met
verlof zal gaan. Haar zorgtaken
zullen worden vervangen door
juffrouw Shelby, zodat haar
lesgevende taak in groep 4b komt te vervallen. Op de
resterende maandagen van het schooljaar zal
juffrouw Myrie-Anne in groep 4b zijn en op de
resterende vrijdag juffrouw Ilse.
Ook juffrouw Tamara en juffrouw Anne zullen later
dit jaar met zwangerschapsverlof gaan. Hoewel de
invulling van dit verlof redelijk definitief is, willen we
dit (door enige onzekerheid) pas na de meivakantie
met u delen. De startdatum van dit verlof kunnen we
hierbij wel met u delen:
- Op 4 juni zal juffrouw Tamara met verlof gaan. In
groep 7 zal er vanaf die datum een structurele
oplossing komen.
- Op 17 juni zal juffrouw Anne met verlof gaan.
Vanaf deze week zal er dus een aanpassing in
bezetting in zowel groep 1/2c als groep 6 zijn

Bezoek voorstelling groep 1-2
Op donderdag 6 april bezoeken de groepen 1-2 de
voorstelling “Dit is geen droom”. Om op tijd in
Kerkdriel aanwezig te zijn, vertrekken wij om 13:00u
vanaf de Schakel.

Bag2School – vrijdag 7 april
De lente is er… Dus uitzoeken die kleding! Vrijdag 7
april om 8.00 is Bag2School bij De Schakel. Alles
lekker opgeruimd en de oudervereniging gaat weer
leuke activiteiten organiseren van het geld!!

Dit schooljaar hebben we vele weken kunnen
genieten van schoolfruit. Helaas is deze periode
weer bijna voorbij. De komende twee weken zullen
we nog schoolfruit ontvangen, maar vanaf Pasen
(week 16) stopt dit helaas. De kinderen zullen vanaf
die week dus dagelijks zelf een stuk gezond fruit mee
naar school moeten nemen.

Gegevens in SchouderCom
Vorige week hebben wij u via de uitnodiging voor het
rapportgesprek en in het Schakeltje geïnformeerd
over de mogelijkheid om toetsresultaten en het
kindrapport digitaal in te zien. Door op de foto van
uw zoon en/of dochter binnen SchouderCom te
klikken, komt u in een scherm waar deze optie
zichtbaar wordt.
Helaas is door technische problemen de overdracht
van deze gegevens naar SchouderCom niet bij alle
kinderen vlekkeloos verlopen. Hiervoor onze
excuses.
We hopen dat tijdens de laatste rapportperiode deze
problemen zijn opgelost, zodat de recente
toetsgegevens en het actuele rapport voor de
rapportgesprekken digitaal binnen SchouderCom
beschikbaar zijn.

Koningsspelen en sponsorloop
Op vrijdag 21 april vieren we de Koningsdag op
basisschool de Schakel met Koningsspelen en een
sponsorloop. Afgelopen week is er via schouderCom
een oproep gedaan voor hulpouders. Er is nog steeds
extra hulp nodig, dus u kunt nog reageren!
Voor de sponsorloop krijgen de kinderen een
intekenlijst voor sponsoren binnen. Deze brief gaat
komende vrijdag 7 april met de kinderen mee naar
huis. We hopen natuurlijk op zo veel mogelijk
sponsorgeld. Alle inkomsten komen ten goede aan
onze school…
Klasse(n)Lunch
Donderdag 30 maart was de dag
van de Klasse(n)lunch. In groep 8
genoten de leerlingen van een
door Albert Heijn beschikbaar
gestelde lunch, samengesteld in
overleg met de Voedingswijzer.
Hiermee probeert de
Voedingswijzer kinderen
bewuster te maken van wat gezonde voeding is.
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Bezoek kamp Vught
Op dinsdag 4 april bezoekt groep 8 Kamp Vught. De
laatste weken stonden
de lessen geschiedenis
in groep 8 in het teken
van de 2
wereldoorlogen tijdens
de 20e eeuw. Aan de
hand van een dvd-film en een lesbrief over Kamp
Vught is tijdens de lessen extra aandacht besteed
aan thema’s als verzet, onderduiken,
Jodenvervolging en deportatie. De klas wordt
dinsdagmiddag opgesplitst in 2 groepen die elk een
rondleiding krijgen van 14.00 tot 15.00 uur. We
vertrekken vanaf school om 13.15 uur en zullen om
ongeveer 15.30 uur terug zijn.

Week van het geld
In het kader van de wek van het geld kregen de
kinderen van de groepen 6, 7 en 8 op donderdag 30
maart een gastles van medewerk(st)ers van de
Rabobank Bommelerwaard. Dit is een initiatief van
de samenwerkende banken in Nederland om
kinderen kennis te laten maken met de vele
aspecten die samenhangen met geld en het gebruik
ervan. Met behulp van een digitaal spel kregen deze
aspecten de aandacht.

Optocht en activiteiten Koningsdag 27-4-2017
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 van 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 springkussens:
één voor de grotere
kinderen en één
speciaal voor de
kleinsten. Natuurlijk is
het terras geopend voor alle belangstellenden.

Schoolvoetbaltoernooi - meisjes en jongens
Op woensdag 5 april start op de velden van v.v. Jan
van Arckel het schoolvoetbaltoernooi voor meisjes.
Dat wordt dit jaar voor de 15 keer in Ammerzoden
georganiseerd. Aan dit toernooi doen namens onze
school 2 teams (7-tallen) mee: De Schakel A
(meisjes van groep 8) met als begeleider Meneer Ad
de Vaan en De Schakel B (meisjes van groep 7)
onder begeleiding van Juffrouw Tamara van Aalst.
Er doen dit jaar 14 teams mee van scholen uit de
gemeente Maasdriel. Om ongeveer 17.15 uur zal de
prijsuitreiking plaatsvinden. We wensen de
meisjesteams veel sportief plezier toe.
Een week later spelen de jongens het
schoolvoetbaltoernooi. Aan dat
toernooi doen namens onze school
ook 2 teams (11-tallen) mee. Jeroen
de Groot begeleidt het team De
Schakel A en meneer Ad de Vaan het
team De Schakel B. Door een record
aantal deelnemende teams begint
dit toernooi op 12 april om 13.15 uur
en zal de prijsuitreiking rond 17.30
uur plaatsvinden.

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

www.deschakelammerzoden.nl ●

www.facebook.com/schakelammerzoden

