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Oudervereniging

Agenda
8 mei
9 mei
11 mei
18 mei
19 mei
25 mei
26 mei
28 mei

Weer naar school
Schoolfotograaf
MR vergadering
Reservedatum schoolfotograaf
Maandsluiting groep 5
Hemelvaartsdag (vrije dag)
Vrije dag
Communieviering

Schoolfotograaf – dinsdag 9 mei
Het is al bijna weer zover, de eerste dinsdag na de
Mei vakantie is de schoolfotograaf op school om alle
leerlingen mooi op de foto te zetten!
Er zijn wel een paar dingen veranderd…..
We gaan dit jaar proberen om alles in 1 dag af te
ronden. Dus ook de broertje/zusje foto’s worden
allemaal op dezelfde dag gemaakt.
Dinsdag 9 Mei dus.
Omdat we het moment van schoolfotografie graag
willen verplaatsen naar September (zo kun je een
heel jaar genieten van de groepsfoto en dan hebben
ze allemaal nog een lekker zomers kleurtje….)
Hebben we dit jaar 2017 een overgangsjaar en wordt
er dus in Mei én in September gefotografeerd.
Als extra service van Nieuwe Schoolfoto heb je nu
wat langer de tijd om de bestelde foto’s gratis thuis
te laten bezorgen – namelijk 3 weken.
Bestellen kan na die periode uiteraard altijd, alleen
betaal je dan wellicht bezorgkosten.
Voor nu, allemaal alvast een fijne Mei vakantie en tot
de 9e!

Aan het einde van dit schooljaar, nemen 3
bestuursleden (Wendy, Yvonne en Maartje)
afscheid van de oudervereniging. De OV heeft in
januari tijdens de open avond op de Schakel, flyers
uitgedeeld met als doel ouders te vinden die zitting
willen nemen in het bestuur van de OV.
De volgende ouders hebben zich aangemeld en
zullen vanaf volgend schooljaar het team van de
oudervereniging komen versterken:
• Karin van Mil, moeder van Bas (groep 3) en
Tess (groep 1-2c).
• Miranda Reijmers, moeder van Tim (groep 4a).
• Ylva van de Braak, moeder van Fenne (groep 6)
en Froukje (groep 4b).
Ook interesse? Met ingang van schooljaar 20182019 hebben we wederom 2 nieuwe bestuursleden
nodig dus laat het ons t.z.t. weten als het je leuk
lijkt!

Bericht van juf Adje
In februari ben ik gestart met mijn behandelplan. Ik
heb inmiddels 3x een chemokuur ondergaan met
steeds een tussentijd van 3 weken om te herstellen.
Deze kuren waren goed te doen, ik herstelde steeds
vlot, en ook de bloeduitslagen waren steeds
positief.
Teleurgesteld ben ik dan ook nadat ik deze week de
scanuitslag kreeg te horen : de chemo is op
belangrijke punten niet aangeslagen, waardoor
opereren nu niet zinvol is.
Vandaag start ik toch hoopvol, met de eerste van 9
wekelijkse chemo's, die daarna een operatie
mogelijk moeten maken.
Voor mij dus even geen vakantie. Ik wens jullie
allemaal een fijne vakantie, en hopelijk laat het
weer zich ook nog van de goede kant zien.
Groet, Adje Timmermans

Opbrengst Vastenactie
De opbrengst van de vastenactie voor El Salvador is
bekend. Met alle inspanningen van de kinderen
hebben we een bedrag van €.745,41 voor dit goede
doel opgehaald.
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Schoolvoetbaltoernooi

Kickboksen voor kinderen

Een verslag van het
schoolvoetbaltoernooi is te lezen in
het carillon. Een uitgebreider
verslag is te lezen op:
www.kijkopbommelerwaard.nl

Het beoefenen van vechtsport op een goede manier
kan positieve effecten hebben voor de groei van het
kind, zowel op fysiek, sociaal als mentaal gebied.
In deze les staat plezier, discipline en respect
centraal. De kinderen leren op een speelse en
afwisselende manier stoot- en traptechnieken.
Hard contact tegen het hoofd wordt zoveel mogelijk
gemeden. Ze kunnen hun energie goed kwijt en ze
hebben een leuk uurtje sporten.

Koningsdag 27 april 2017
- Optocht en activiteiten
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 15.00 uur worden een aantal
activiteiten voor de kinderen op het voetbalveld
georganiseerd.
Er zijn voor de kinderen op het voetbalveld ook
allerlei spellen: spijkerbroek hangen, penalty
schieten, latje trappen, popcorn, eiergooien,
spijkerpoepen, afstand schieten en er zijn 2
springkussens. Bij een aantal onderdelen is er voor
de 1e en 2e beste prestatie een medaille. Kinderen
die meedoen krijgen een spellenkaart die
afgetekend wordt als ze aan een spel hebben
deelgenomen of als ze b.v. een portie popcorn
hebben gekregen. Natuurlijk is het terras geopend
voor alle belangstellenden.

Hoe ziet de les eruit?
De les duurt 1 uur
We beginnen met een korte warming-up van 10
minuten. De kern bestaat uit ongeveer drie kwartier
techniek-, kracht- en conditietraining. De lessen
worden op een speelse en plezierige manier
afwisselend gegeven. Er wordt afgesloten met een
cooling-down van 5 minuten. De gehele les staan ze
onder zorgvuldig toezicht van 2 trainers.
Wat leren ze tijdens de les?
• Stoot- en traptechnieken
• Conditie
• Motoriek
• (lichte) Kracht
• Concentratievermogen
• Sociale omgang
• Respect
• Discipline
• Weerbaarheid
• Zelfvertrouwen
De informatieavonden:
- Maandag 1 Mei om 19:00 bij Uniek Fitness in
Ammerzoden
- Maandag 8 Mei om 19:00 bij Uniek Fitness in
Ammerzoden
De 1ste proefles staat gepland voor woensdag 10
Mei om 14:00
Voor overige vragen bel of mail dan naar onze
receptie: 073-5947040 / receptie@uniekfitness.nl
Of neem contact op met Hobie Roeters, via
facebook of telefonisch: Hobie Roeters / 0624815568
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