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Het is al enkele weken geleden, maar jullie zijn vast
de sponsorloop nog niet vergeten. Het wachten
wordt beloond want er is een fantastisch bedrag
opgehaald door alle kinderen: € 2.467,57! De
oudervereniging is super trots op jullie! Het geld zal
o.a. besteed worden aan het Schakel Spektakel 6
juli. Top gedaan jongens en meisjes!
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Start groep 8 schoolkamp
Rapport 3
Rapportgesprekken
Rapportgesprekken
Schakelspektakel

Verlof juffrouw Anne
Voor juffrouw Anne zou vanaf maandag 19 juni haar
reguliere zwangerschapsverlof beginnen. Van de
verloskundige heeft ze helaas te horen gekregen
het rustiger aan te doen. Daarom zal er voor
komende week ook vervanging in de groepen 1/2c
en 6 zijn.
- Voor groep 1/2c zal op maandag 12 juni en
vrijdag 16 juni juffrouw Marion van Weert de
klas opvangen.
- Voor groep 6 zal op donderdag 15 juni juffrouw
Yvonne Spijker is de groep staan. Zij zal ook de
rest van het reguliere verlof (zie hieronder)
groep 6 op de woensdagen en donderdagen
opvangen.
Voor woensdag 14 juni is op het moment van
schrijven de invaller voor groep 6 nog niet
bekend.
Vanaf 19 juni start de reguliere verlofperiode van
juffrouw Anne en zullen dit de aanpassingen in
groepsbezetting zijn:

Groep

Inzet

Grp. 1/2c

In deze groep zal juffrouw Nicole
van Raaij vanaf maandag 19 juni
alle maandagen t/m de
zomervakantie doen.
Voor de vrijdagen zal juffrouw
Emmy vanuit groep 3 komen.

Grp. 3

Doordat juffrouw Emmy de laatste
4 vrijdagen naar groep 1/2c gaat,
blijft juffrouw Nicole Popelier de
hele schoolweek het vertrouwde
gezicht in groep 3.

Grp. 6

Vanaf woensdag 21 juni zal
juffrouw Yvonne Spijkers de woensen donderdagen in groep 6 gaan
doen. Ze zal deze dagen tot de
zomervakantie op zich nemen

Sportblessures bij kinderen
Sporten is gezond voor kinderen. Maar helaas
neemt ook het aantal sportblessures fors toe.
Uit cijfers van Veiligheid.nl blijkt dat in een periode
van zes jaar is het jaarlijks aantal sportblessures bij
9-12 jarigen gestegen van 130 duizend in 2006 naar
230 duizend in 2011. De stijging wordt deels
verklaard doordat sportende kinderen steeds meer
uren sporten.
Onderzoek van VUmc laat zien dat de motorische
vaardigheden van kinderen steeds slechter worden
en dat dit leidt tot een grotere kans op ernstig
letsel. Bijvoorbeeld door een val tijdens
bewegingsonderwijs. Bij kinderen zijn goed
ontwikkelde motorische vaardigheden essentieel
om sportblessures te voorkomen.
Daarnaast zien we een ontwikkeling dat kinderen
die sporten, dat steeds intensiever gaan doen. Bij
deze kinderen ligt overbelasting op de loer. De
blessures die kinderen hierdoor oplopen zijn
weliswaar minder talrijk in aantal dan de blessures
bij de grote groep die te weinig beweegt, maar
vormen wel een reëel probleem.
Mocht u als ouder zich zorgen maken over een
terugkerende blessure bij uw kind, of moet uw
kind revalideren na een botbreuk, dan kan dat ook
binnen De Schakel bij Kinderfysiotherapie van der
Vliet. U heeft geen verwijzing van uw huisarts nodig
om uw kind te laten screenen door een
kinderfysiotherapeut wanneer u zorgen heeft
omtrent b.v. een sportblessure bij uw kind.
Wij zijn te bereiken middels info@vdvlietfysio.nl /
0418-672558
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Dringende oproep !
Er is een kort donkerblauw
spijkerjasje van het merk
Hilfiger met houten
knoopjes kwijt. Wellicht
heeft iemand het per
ongeluk (als verkeerd) het
jasje meegenomen. Zou U
alstublieft thuis willen
kijken of het aan de
kapstok (of in de kast
misschien) terecht is
gekomen. De eigenaresse
van het jasje zou het HEEL graag terug willen
hebben!!! Als iemand het jasje heeft neem even
contact op met juffrouw Myrie-Anne.
Bij voorbaat hartelijk dank.

AMV leerlingen geven een concert!
Met veel plezier hebben Rowan, Liz, Tim, Puk, Amy
en Yara, wekelijks de muzieklessen Algemene
Muzikale Vorming gevolgd. O.l.v. een enthousiaste
muziek docente Jacqueline hebben zij al veel
geleerd en dat willen ze graag aan iedereen laten
horen!

•
•
•

Optreden van saxofoon duo: Cilia en Yanna
Optreden van klein koper groep 2: Roos,
Deniz, Iva en Dylan
Optreden van solisten: Maarten (saxofoon),
Daphne (bugel), Roy (trompet) en Iris(drums).
Zij gaan binnenkort op voor hun A-examen.

Rond 20.00 uur willen we afsluiten met het
uitreiken van de oorkondes aan de AMV-ers

Voor het vervolgtraject zijn ondertussen brieven
uitgedeeld. Heb je al een keuze gemaakt? Wil je
graag bugel spelen? Dan krijg je les van Niek op
woensdag, Kies je voor saxofoon dan geeft Jules les
op maandag. En op vrijdag geeft Ron drumles. Al
deze lessen worden in Ammerzoden gegeven (in
Het Zonnelied en slagwerk in de oefenhal). Heb je
vragen over andere instrumenten informeer dan bij
Suzanne (06-52283317)
We zien en horen je graag op vrijdag 9 juni!
Tot dan!
Commissie Jeugd & Opleiding
Suzanne (AMV) 06-52283317
Kim (klein koper) 06-13511222
Bart (slagwerk) 06-52000595
Coleta (saxofoon) 06-84372314

Daarom hebben we een klein concertje geregeld.
Dit is ter afsluiting van de AMV-cursus. Het
presentatieconcert is op vrijdag 9 juni om 19.00 uur
in de oefenhal "De Heerlijkheid", Hoge Weiden 16
in Ammerzoden.
De AMV-leerlingen worden ondersteund door de
wat oudere leerlingen die ondertussen voor een
instrument hebben gekozen en wekelijks muziekles
krijgen (saxofoon, trompet, drum).
Bij een concert hoort ook publiek. Dus iedereen is
welkom!
Programma begint om 19.00 uur
• Optreden van AMV-ers; Rowan, Liz, Tim, Puk,
Amy en Yara o.l.v. Jacqueline Art
• Optredn van klein koper groep 1: Kick, Martijn,
Sophie, Isabella en Jesse
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