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Agenda
24 mei
25 mei
26 mei
28 mei
5 juni

Jarige Joppendag
Hemelvaartsdag (vrije dag)
Vrije dag
Communieviering
2de Pinksterdag (vrije dag)

Communieviering – zondag 28 mei
Hoi allemaal,
Op zondag 28 mei doen wij onze 1ste Heilige
communie in de kerk van Ammerzoden. Het thema
van dit jaar is “samen bouwen aan vriendschap”. De
mis begint om 11:00 en we nodigen iedereen van
harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Vieren jullie
deze feestelijke dag met ons mee?
Groetjes, Sven, Benthe, Junior, Fiene, Tara, Johnny,
Stijn, Nova, Robin, Lara, Liz, Max, Fabienne, Lucas,
Fenne, Martijn, Kim en Froukje

BankBattle
Op woensdag 17 mei hebben we met groep 8
deelgenomen aan de BankBattle, een digitaal spel
van de Rabobank dat tijdens deze ochtend in heel
Nederland werd gespeeld, met ruim 200 vragen en
opdrachten die leerlingen in kleine groepjes
moesten maken en oplossen. Met de juiste
oplossing ontstond een code, waarmee een kluis
digitaal kon worden gekraakt. Daaruit kwamen 20
plaatjes die de slotopdracht vormden. Nadat alle 20
slotopdrachten goed waren werd het spel beëindigd
en werd op het digibord getoond hoeveel seconden
we erover gedaan hadden om al die opdrachten op
te lossen. Daarna genoten we van een lekker stukje
taart, aangeboden door de Rabobank.

24 mei: Jarige Joppendag
Woensdag 24 mei is een feestelijke dag op school.
Alle leerkrachten en onderwijsassistentes vieren op
die dag hun verjaardag. De groepen 1 t/m 4 doen
dat op school gaan op school allerlei leuke
activiteiten doen, de groepen 5 t/m 8 doen dat voor
een groot deel op het voetbalveld.
’s Morgens gaan alle leerlingen met hun leerkracht
naar hun eigen lokaal. Na de felicitaties vertrekken
de leerlingen en leerkrachten van de groepen 5 t/m
8 én de onderwijsassistentes tezamen wandelend
naar het voetbalveld. Daar gaan zij een
slagbaltoernooi spelen. Een paar afspraken zijn
daarvoor nodig: kinderen hebben sportschoenen
aan, kinderen hebben hun eventuele tas in de
kleedkamer gelegd, want die mag niet op het veld
èn op het veld mag niet gesnoept worden.
Na het slagbaltoernooi vertrekken we om ongeveer
12.00 uur weer gezamenlijk naar school. Om 12.30
uur is de school zoals altijd uit.
Met mooi weer en een goed humeur zal het zeker
een leuke dag worden op school en op het
voetbalveld.
De groepen 1 t/m 4 vieren de verjaardagen op
school, er is een feestelijk programma.
We hopen op een zonnige dag met vrolijke
kinderen.

Zomer
We zijn ontzettend blij dat het zonnetje weer gaat
schijnen. Bij de groepen 1-2 wordt er ook
regelmatig buiten gespeeld. Wilt u ervoor zorgen
dat uw kind goed ingesmeerd is, mocht uw kind
overblijven dan kunnen wij altijd ‘s-middags nog
een keer insmeren.
Wij zien nu ook weer veel slippers op school. We
zien hierdoor echter meer struikelpartijtjes en
ongelukjes.
We hopen samen nog veel van het mooie weer te
mogen genieten.

Het volgende Schakeltje
Vanwege het Hemelvaartsweekend van 25 t/m 28
mei, zal het volgende Schakeltje er pas weer op
vrijdag 2 juni zijn.
Fijn weekend!!
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