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Verlof juffrouw Tamara

Agenda
15 mei
17 mei
18 mei
19 mei
25 mei
26 mei
28 mei
5 juni

Start entreetoetsen groep 6 & 7
BankBattle groep 8
Reservedatum schoolfotograaf
Maandsluiting groep 5
Hemelvaartsdag (vrije dag)
Vrije dag
Communieviering
2de Pinksterdag (vrije dag)

Meneer Wies Koninklijk onderscheiden
In de afgelopen meivakantie heeft meneer Wies van
Doornmalen een Koninklijke
onderscheiding mogen ontvangen
voor zijn zeer uiteenlopende
diensten op maatschappelijk
terrein. Niet alleen tijdens
schooltijd, maar vooral ook
buiten schooltijd is Wies
betrokken bij allerlei vrijwillige
activiteiten in het belang van de
jeugd van Ammerzoden.
Op woensdag 26 april om 09.00 uur heeft de heer
Van Kooten (burgemeester van Maasdriel) in de
kantine van v.v. Jan van Arckel daarom de
koninklijke onderscheiding uitgereikt aan meneer
Wies.
De onderscheiding kwam als een complete -maar
zeer aangename- verrassing…

Afgelopen week is in overleg met juffrouw Tamara
en de verloskundige afgesproken dat het medisch
gezien niet verstandig is om de
groepsverantwoordelijkheid in groep 7 nog langer
in halve dagen te dragen. Volgende week start
juffrouw Tamara daarom al met haar verlof.
Juffrouw Kris Raaijmaakers zal vanaf komende week
de maandagen en dinsdagen tot het einde van het
schooljaar in groep 7 op zich nemen.

Opbrengst Vastenactie
Voor diegene die net voor de meivakantie het
bericht gemist hebben, hierbij de herhaling. 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.

Entreetoets groep 6 en 7
Vanaf volgende week doet uw zoon of dochter op
school mee aan de Entreetoets. De resultaten van
deze toets laten zien hoe uw kind ervoor staat op
het gebied van Taal, Rekenen en
Studievaardigheden. In één oogopslag ziet u waar
uw kind goed in is en waar extra oefening nodig is.
De resultaten van de Entreetoets worden in het
derde rapportgesprek met u besproken. De
Entreetoets is een papieren toets en wordt
klassikaal afgenomen. Het afnemen kost meestal
drie tot acht dagdelen, maar scholen mogen er ook
wat langer over doen. In de afgelopen periode is er
in de klas al voorbereid en geoefend d.m.v.
oefenboekjes.
Voor alle kinderen in groep 6 en 7, we wensen jullie
heel veel succes!!!

Namens alle ouders, personeel en vooral kinderen
van basisschool De Schakel willen wij meneer Wies
van harte feliciteren met deze bijzondere
onderscheiding.
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Maandsluiting groep 5.

Peets Dance Camp

Alle ouders en andere genodigden van groep 5 zijn
op vrijdag 19 mei a.s. van harte welkom in de aula
van onze school. Vanaf 11.30 u. kunt u binnen
komen en plaats nemen. We starten om 11.45 uur.
We hopen dat iedereen er veel plezier aan gaat
beleven!

Kun jij ook niet stil blijven
zitten in de zomer? Dan
is dit zomerdanskamp
wat voor jou!
Drie dagen lang neem je
deel aan diverse
dansworkshops gegeven
door verschillende
professionele
dansdocenten. Daarnaast
hebben we andere
gezellige activiteiten op
het programma staan.
Deze dagen staan in het teken van dansplezier,
bewegen en lol maken!

BankBattle in groep 8
Op woensdag 17 mei vindt de jaarlijkse BankBattle
plaats. Veel lokale banken van de Rabobank
organiseren sinds 2005 ieder jaar voor de leerlingen
van de basisschool een BankBattle.
Dit is een quiz waarbij door middel van het internet
antwoord op bepaalde vragen/opdrachten gegeven
moet worden. Aan het einde van het afronden van
alle vragen/opdrachten ontvangen de leerlingen
een geheime code, waarmee de digitale bankkluis
gekraakt kan worden. De klas die dit het snelste
doet, heeft gewonnen. Tijdens deze "wedstrijd"
moeten ze goed met elkaar samenwerken. Een
bepaalde tactiek en strategie is hierbij erg handig.

Wanneer? 17-18-19 Juli 2017
Tijd?
10.00 – 16.00u
Waar?
Hoppies, Zandweg 17, 5324 JN
Ammerzoden
Voor wie? Jongens en meisjes van groep 4 t/m 8
Basisschool
Prijs?
€65,Wil je je inschrijven of meer informatie?
Kijk op www.petrivandelangenberg.nl
Of bel: 0611423665
Schrijf je snel in want VOL = VOL!

Uitnodiging “brulviering”
Zondag 14 mei 2017 om 10.10 uur is er in de St.
Martinuskerk te Kerkdriel een “Brulviering “
Dit is een kindergebedsviering voor kinderen
t/m ± 6 jaar; bedoeld om hen
op een speelse en
muzikale manier kennis te
laten maken met het
geloof en de kerk.
Wij zouden het leuk vinden
om jou samen met je mama
en / of papa daar te
ontmoeten.
Neem je broer(tje) en / of zus(je) ook gezellig mee!
Dus ook de grotere broer(s) en zus(sen) zijn van
harte welkom. Wij zouden het leuk
vinden als je een muziekinstrumentje
meeneemt om bij de liedjes te
begeleiden. ( papa en mama mogen
ook hun instrument meenemen ).
Tot zondag 14 mei 2017 aanvang 10.10 uur
Diaken Peter de Snoo
PS. Noteer alvast de volgende viering 9 juli 2017,
10.10 uur.
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