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Aanpassing corona-testbeleid 
Het lijkt al weer een hele tijd terug, maar pas sinds 
vorige week is het dringende advies aan leraren en 
leerlingen van groep 6, 7 en 8 om twee keer per 
week preventief een zelftest te doen komen te 
vervallen. De zelftesten worden daarom ook niet 
meer wekelijks aan de leerlingen uitgedeeld.  
Wel blijft het advies om bij klachten een (zelf)test te 
doen. 
 

Schoolvoetbaltoernooi 
Ook dit jaar zal op de velden van Jan van Arckel het 
schoolvoetbaltoernooi gespeeld worden. Dit wordt 
georganiseerd voor kinderen in groep 7 en 8. Voor 
de meiden is dit op 6 april en een week later, op 13 
april is dit voor de jongensteams. 
Wij hopen op zonnig weer, een gezellige sfeer en 
nodigen u als ouders uit om onze teams aan te 
komen moedigen! 
 

Gastles groep 7 en 8 
Op dit moment zijn de groepen 7 en 8 met Blink 
bezig met het thema 'oorlog en vrede'. Op 
donderdagmiddag 31 maart zal er een gastles 
verzorgd worden door iemand die werkzaam is bij 
de Defensie. Wij willen jullie ervan op de hoogte 
brengen dat er om die reden 's middags een 
Defensie wagen op het schoolplein zal staan. 
 

Stefan en Eefje welkom bij de MR 
Blij zijn we te kunnen melden dat twee ouders zich 
hebben aangemeld voor de oudergeleding van de 
MR. Stefan Kraaij en Eefje van Buuren - Eggink zijn 
vanaf het nieuwe schooljaar onderdeel van de 
medezeggenschapsraad van De Schakel. Ze stellen 
zich hieronder alvast graag aan jullie voor. Fijn 
Stefan en Eefje dat jullie je op deze manier in willen 
zetten voor onze school en de kinderen die hierop 
zitten.  

Stefan Kraaij 
Mijn naam is Stefan 
Kraaij, vader van Leona 
(Groep 6) en Senn (groep 
2). Als oud-leerling van 
De Schakel weet ik hoe 
leuk en leerzaam de 
lagere school periode kan 
zijn. Dit wens ik alle 
kinderen van De Schakel 
ook toe. Daarom wil ik 
graag een steentje bijdragen aan een plezierige 
omgeving en de kwaliteit van het onderwijs. 
 
Eefje van Buuren – Eggink 
Voor de meeste van jullie ben ik misschien geen 
onbekend gezicht, maar voor de ouders die mij nog 
niet kennen: ik ben Eefje van Buuren - Eggink, 34 
jaar oud, moeder van Stijn (groep 5), Rens (groep 1-
2b) en Freek (2 jaar), geboren en getogen in 
Ammerzoden en getrouwd met Erik van Buuren. In 
mijn vrije tijd houd ik van shoppen, wandelen, 
spelletjes spelen, vriendinnen-dingen en ben ik lid 
van het bestuur van de Dorpsquiz. 
 

 
 
Als ik niet vrij ben, ben ik aan het werk bij Stichting 
Zuiderbos. Hier vallen drie scholen voor speciaal 
basis- en voortgezet onderwijs onder. Ik ben 
verantwoordelijk voor het hele HR stuk binnen de 
organisatie. Mede daardoor denk ik een goede 
toevoeging te zijn voor de oudergeleding van de MR 
van De Schakel. Wet- en regelgeving, protocollen en 
recente ontwikkelingen binnen het primair 
onderwijs zijn mij niet onbekend. Heel fijn dat ik me 
nu op deze manier in kan zetten voor onze 
kinderen. Zodat zij een zo fijn mogelijke tijd hebben 
op de basisschool. Heb je vragen of wil je meer van 
me weten? Trek me gerust aan mijn jasje op het 
schoolplein. 

Agenda 
 

     5 apr Bommelerwijs Event 
     6 apr Bag2School 

Schoolvoetbaltoernooi (m) 
   12 apr Spreekuur GGD (jeugdarts) 
   13 apr Schoolvoetbaltoernooi (j) 
   18 apr 2de Paasdag (leerlingen vrij) 
   22 apr Koningsspelen 
   

mailto:info@deschakelammerzoden.nl
http://www.deschakelammerzoden.nl/
http://www.facebook.com/schakelammerzoden


  

Bag2School 
Nu het mooie weer zich 
steeds vaker laat zien is het 
tijd om de winterkleding op 
te bergen. 
Via bag2school zamelen wij 2 
keer per jaar kleding in, en hier 
krijgen wij dan een vergoeding voor. 
Normaliter gaat deze opbrengst naar leuke 
activiteiten zoals: schakelspektakel, sinterklaas, 
kerstviering ed. 
Maar gezien de situatie in Oekraïne, hebben we 
besloten de opbrengst van deze editie te doneren 
aan een lokaal goed doel ten gunste van Oekraïne. 
 

We hopen daarom dat er veel kleding ingezameld 
gaat worden. De bus staat op woensdag 6 april 
tussen 08:00 en 08:30 uur voor de treffer. 
Ook is het dit jaar mogelijk om zakken kleding af te 
geven op 5 april tussen 18:00 en 20:00 uur bij de 
Treffer in Ammerzoden. 
Zie voor meer informatie ook de flyer op de laatste 
pagina van dit Schakeltje. 
Met vriendelijke groet, 
 

De oudervereniging 

 
Club Beat 
CLUB BEAT is er (ook) voor de jeugd uit groep 8! Wij 
vinden het super leuk dat er al meerdere van jullie 
lid zijn geworden en hopen dat er nog meer 
leerlingen uit groep 8, lid worden én zaterdag 26 
maart op de tweede CLUB BEAT avond willen 
komen. Het thema is FOUTE PARTY. We spelen 
FOUTE GAMES, een FOUTE QUIZ, er zijn prijzen voor 
FOUTE OUTFITS en we gaan er een super feest van 
maken! Hoe leuk is het om er samen met jullie klas 
een extra leuk feestje van te maken in jullie laatste 
schooljaar samen! Kijk snel op www.clubbeat.nl en 

zorg dat je lid wordt! 
 

 
 
 
 
 
 
 

Typecursus De Typetuin start weer in maart 
De typecursus van ‘De Typetuin’ 
op basisschool De Schakel gaat 
door. 
Er zijn voldoende aanmeldingen 
om te kunnen starten, maar er kan ook nog steeds 
worden ingeschreven. 
 

 Startdatum: donderdag 31 maart 2022 

Lestijd: 14:45 tot 15:45 uur 

Leslocatie: Basisschool De Schakel 
 
 

1. Meld jouw zoon/dochter aan via 
https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan 
op “aanmelden”.  

2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in 
de buurt” de postcode van de leslocatie in. 

3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts 
naast het kaartje.  

4. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan 
van de cursuslocatie van jouw keuze.  

5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”. 
6. Rond de inschrijving verder af. 

 

Meer informatie? Ga naar www.typetuin.nl of mail 
je vraag naar support@typetuin.nl 
 
Taal Thuis en op School 
10 bijeenkomsten binnenkort bij jou in de buurt! 
Hoe kan je je kind beter helpen met de taal, samen 
spelen, de computer en fit & gezond zijn? 
 
Meer weten? Klik op de link voor het filmpje! Of kijk 
op de 2de en 3de pagina van dit Schakeltje voor de 
flyer. Daar lees je wie we zijn en hoe je je kunt 
aanmelden. 
 

Taalhuis Maasdriel:  
- Ellen Bloemscheer tel. 06-29462318 

Kompas/Leerhuis Zaltbommel:  
- Odette Veldman tel. 06-41234437 en 
- Joke Verkuijlen tel. 06-44614237 
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