Het Schakeltje
Brede School Ammerzoden
Jaargang 2016-2017
Nummer 34
Vrijdag 16 juni 2017
Maandsluiting groep 3

Agenda
20 juni
28 juni
29 juni
30 juni
3 juli
6 juli

De kinderen van groep 3 zijn hard aan het oefenen
voor hun maandsluiting.
Ouders en andere belangstellende van groep 3 zijn
op vrijdag 30 juni a.s. van harte welkom in de aula
van De Schakel. Vanaf 11.30 uur kunt u binnen
komen en plaats nemen. We starten om 11.45 uur.
We hopen dat iedereen geniet van onze show!

Start groep 8 schoolkamp
Rapport 3
Rapportgesprekken
Maandsluiting groep 3
Rapportgesprekken
Schakelspektakel

Coatings – Schoolplein14

Planning Rapportgesprekken
Deze middag krijgt u via SchouderCom de
uitnodiging om uw voorkeur voor de
rapportgesprekken op te geven. De
rapportgesprekken zullen na de uitreiking van het
3de rapport op de volgende dagen gehouden
worden:
- Donderdag 29 juni 2017
- Dinsdag 4 juli 2017
Wilt u in uw voorkeur zo ruim mogelijk uw
mogelijkheden weergeven. Dit maakt het
makkelijker om de planning passend te maken.

Afgelopen donderdag heeft onze school in
samenwerking met Schoolplein14 en financieel
ondersteund door de Van Voorden-stichting een
drietal coatings gekregen.
Deze nieuwe speelplekken zullen op een later
tijdstip nog officieel in gebruik genomen gaan
worden, maar vanaf dit weekend kan er al volop op
gespeeld worden.
Ze zien er prachtig uit…

Vervanging vanwege schoolkamp
Tijdens het schoolkamp van groep 8 zal meneer Ad
zoals gebruikelijk een aantal dagen mee
ondersteunen. Hierdoor zal hij op de dinsdag,
donderdag en vrijdag afwezig zijn in groep 5. Op
deze dagen zal juffrouw Hanneke van Santvoort
groep 5 op zich nemen.
Ook juffrouw Marion gaat als vaste ondersteuning
mee op het schoolkamp. De ondersteuning van juf
Marion op school komt in deze week hiermee te
vervallen.

Prikactie in het onderwijs
Wellicht heeft u er de laatste tijd al het één en
ander over gehoord; leerkrachten uit het basisonderwijs maken zich ernstig zorgen over de
toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw
kinderen.
Op dinsdag 27 juni houden we daarom een prikactie
en zullen de scholen van Nederland later opengaan
dan normaal. Op deze dag starten we het onderwijs
op De Schakel pas om 9:30u.
Samen met dit Schakeltje verzenden wij een brief
waarin wij uitleggen waarom wij ons zorgen maken
en vragen wij u om uw steun en hulp.
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Schoolkamp
Dinsdagochtend 20 juni vertrekt groep 8 per fiets
om 08.35 uur vanaf de speelplaats naar de
gemeente Helvoirt. Daar maken we gebruik van een
kampeerboerderij.
Na de bel van 08.25 uur gaan de kinderen van groep
8 zich opstellen om te vertrekken. Alle andere
kinderen van de school zwaaien de achtste groepers
en hun begeleiding uit. Het zou bijzonder leuk zijn
als ook ouders en mogelijk andere familieleden,
vrienden, kennissen of andere geïnteresseerden de
kinderen van groep 8 uitzwaaien.
Op vrijdagmiddag komen we om 15.00 uur weer
terug op school. Na aankomst gaan we met de
kinderen en hun ouders en alle andere mensen die
dat willen even naar de aula om het schoolkamp
gezamenlijk af te sluiten.

Beeldhouwen
Op woensdag en donderdagochtend hebben de
leerlingen van groep 8 onder leiding van juffrouw
Ad Aarts en Mevr. Joke van Keulen hard gewerkt
om een mooi beeldje te maken. Hieronder enkele
voorbeelden van de resultaten. Wij zijn Ad Aarts en
Joke van Keulen zeer dankbaar voor het organiseren
en begeleiden van deze bijzondere activiteit.
Hieronder de eerste resultaten.

Muziek in de klas & Peter en de Wolf
Woensdagochtend zijn de kinderen uit groep 1, 2 en
3 verrast door een aantal muzikanten. Zij speelden
muziek van Peter en de Wolf. Dit optreden stond in
teken van de laatste les dit schooljaar van “’muziek
in de klas””.
Volgens muziekdocente Jacqueline Arts die het
project “’muziek in de klas”’ begeleidt is het vooral
bedoeld om kinderen kennis te laten maken met
ritmes, zingen, instrumenten en het orkest.
Uit onderzoek is echter ook gebleken dat muziek
maken een positieve invloed heeft op de
intelligentie en sociale vaardigheden van kinderen.
Samen muziek maken en samen naar muziek
luisteren versterkt bovendien het groepsgevoel en
discipline. Het is een aanleiding voor een positief
zelfbeeld. In groep 4 en 5 wordt “Algemene
Muzikale Vorming”” aangeboden. Heeft u interesse
voor muziekles neem dan contact op met Kim
Abugewa (06-13511222) of Coleta Goesten (0735995678)
Voor meer informatie:
• www.stcaecilia-ammerzoden.nl
• www.facebook.com/StCaeciliaAmmerzoden
U kunt ook een vraag stellen via:
• jeugdcommissie@stcaecilia-ammerzoden.nl
Tevens wil ik u nog attenderen op het filmconcert
a.s. zaterdagavond 17 juni 20.00 uur in de
Weesboom. Veel herkenbare muziek, live (o.a.
Pirates of the Carribean, Greace) met
beeldmateriaal, film op doek.
En de jeugdige muzikanten treden weer op tijdens
de jamsessie “Hup naar de Pub” op zondag 2 juli
15.00 uur in de Pub.
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