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Afscheid Tamara 
Beste ouders/verzorgers en leerlingen, 
Na 12 jaar werkzaam te zijn geweest hier op De 
Schakel in groepen 7 en 8, ga ik einde van het 
schooljaar De Schakel verlaten. Dus niet alleen onze 
groep 8 gaat einde van dit schooljaar de school 
uitzwaaien, maar ook hun leerkracht. Vanaf volgend 
schooljaar ben ik werkzaam op De Brug in 
Zaltbommel, een school voor praktijkonderwijs voor 
kinderen tussen de 12 en 18 jaar oud.  
Dit is een nieuwe uitdaging voor mij, een ander 
vorm van onderwijs waar ik enorm veel zin in heb.  
 

De afgelopen jaren heb ik met enorm veel plezier 
hier op De Schakel gewerkt, met het team, de 
kinderen en de ouders. Bedankt daarvoor! 
 

Juffrouw Tamara van Aalst 
 

Start voorbereiding Communie en Vormsel  
Als uw kind in groep 4 of groep 8 zit mag hij of zij 
deelnemen aan de  1e Heilige Communie of het 
Heilige Vormsel ontvangen. U kunt zich hiervoor 
aanmelden bij de katholieke Franciscusparochie, via 
www.Franciscus2puntnul.nl. Heeft u vragen, of wilt 
u meer weten, dan is er binnenkort een informatie 
avond:  
 

Op woensdag 8 juni is er een fysiek bijeenkomst 
van 20:00- 21:00 Voorstraat 102 (kerkgebouw), 
Velddriel (dit is voor de gehele parochie).   

 
U kunt ook deelnemen aan de online-bijeenkomst 
op  maandag 13 juni 20:00, voor beide 
bijeenkomsten moet u zich aanmelden via 
info@franciscus2puntnul.nl  

 
Aanbod Connect2Jeugd 
Op de 3de pagina van dit Schakeltje het aanbod van 
Connect2jeugd voor kinderen vanaf 10 jaar. 

Afwezigheid Saskia 
Komende week zal juffrouw Saskia een medische 
ingreep ondergaan. Hierdoor zal ze een aantal 
weken afwezig zijn. Om dit te kunnen ondervangen 
zijn er in diverse groepen oplossingen gevonden. In 
groep 1/2a zal juffrouw Nicole op de maandagen 
structureel aanwezig zijn, in groep 1/2c zal juffrouw 
Amy en juffrouw Marja op de donderdagen en 
vrijdag extra aanwezig zijn. In groep 6 zal juffrouw 
Yvonne aanwezig op de donderdag extra aanwezig 
zijn, zodat juffrouw Els op de dinsdag in groep 6 kan 
zijn. 
 

Gezonde lunch 
Aan het begin van dit schooljaar hebben we het 
beleid rond de ‘gezonde lunch’ met u gedeeld. 
Hierin is afgesproken dat de kinderen brood met 
een vrije keuze aan beleg eten, met daarnaast 
eventueel groente en/of fruit. 
Uiteraard zijn er allerlei ander gezonde opties te 
verzinnen, maar om het juist eenduidig en enigszins 
gelijkwaardig naar de andere kinderen in de klas te 
houden, hebben we het beleid zo eenvoudig 
mogelijk gehouden. Uiteindelijk willen we samen 
met u gezonde voeding voor iedereen. 

 
Praktisch verkeersexamen 
Afgelopen dinsdag hebben de leerlingen van groep 
7 en 8 hun praktisch verkeersexamen gedaan. Aan 
de hand van pijlenbordjes werd een route afgelegd 
waarbij gekeken werd of ze zich veilig in het verkeer 
konden begeven. Dit wil zeggen: voorrang verlenen, 
hand uitsteken, etc. Het was voor de kinderen een 
spannende ochtend.  
Dit is een activiteit waar veel hulpouders voor nodig 
zijn: bedankt voor jullie inzet! 

 
Opening dierenbeweegpad 
Middels dit bericht willen we jullie op de hoogte 
stellen (maar ook uitnodigen) voor de opening van 
het dierenbeweegpad in Hedel.  
Het dierenbeweegpad is ontstaan om ouders met 
jonge kinderen al vroeg aan het bewegen te krijgen. 
Het is een pad van ongeveer 1200 meter wat te 
lopen is met een loopfiets of wandelwagen.  
Op woensdag 8 juni tijdens de nationale 
buitenspeeldag willen wij het dierenbeweegpad 
openen. De opening vind om 15:30 uur plaats in het 
dierenparkje van Hedel. Zie voor de volledigheid 
ook de flyer op de 2de pagina van dit Schakeltje.  

Agenda 
 

   6 juni 2de Pinksterdag (vrij) 
   7 juni Knikkerkampioenschappen 
 13 juni Start Cito toetsweek 
 20 juni MR vergadering 
 24 juni Maandsluiting groepen 1/2 
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