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Formatie 2022-2023 
De formatie voor schooljaar 2022-2023 (welke 
leerkracht staat in welke groep) staat momenteel 
vast. Hieronder een overzicht:  
 

Groep Leerkracht(en) 
1/2a Juf Nicole en juf Amy 

1/2b Juf Frenny en juf Saskia 

1/2c Juf Marja en juf Amy 

3 Juf Ilse en juf Lotte 

4a Juf Anne en juf Meggie 

4b Meneer Danny en juf Saskia 

5a Meneer Ad 

5b Juf Myrie-Anne en juf Judith 

6 Juf Emmy en juf Annelore 

7 Juf Daphne en juf Annelore 

8 Juf Els en juf Laura 
 
 

Zoals jullie kunnen zien staan er een aantal nieuwe, 
onbekende namen tussen de groepsleerkrachten. 
Door het vertrek van juffrouw Ingrid en juffrouw 
Tamara moest er nieuwe kwaliteit gevonden 
worden. Vanuit de sollicitatieprocedure hebben we 
twee hele goede nieuwe leerkrachten gevonden, 
die unaniem door de sollicitatiecommissie zijn 
voorgedragen. Juffrouw Annelore (groep 6 en groep 
7) en juffrouw Laura (groep 8) zullen zich in een 
volgend Schakeltje aan u voorstellen. 
 

Naast de diverse groepsleerkrachten zullen juffrouw 
Ynske en juffrouw Shelby wederom de IB-taken op 
zich nemen. 
Komend schooljaar wordt de Schakelklas op de 
donderdagen gecontinueerd door juffrouw Judith. 
Algehele ondersteuning blijft bestaan door onze 
drie onderwijsassistent juffrouw Marion, juffrouw 
Moniek en juffrouw Sanne. 
 

Tot slot zullen komend schooljaar de vaklessen gym 
en muziek ook worden voortgezet. Hierbij zal 
juffrouw Elke vanaf komend schooljaar voor de 

gymlessen zelfs de hele dinsdag, woensdag en 
donderdag aanwezig zijn. 
 

Hulp voor meneer Mario 
Momenteel liggen er veel openstaande 
tuinwerkzaamheden rond de gehele brede school. 
Meneer Mario zoekt hierbij enige ondersteuning. 
Mocht je iemand kennen die meneer Mario kan 
helpen, mag dit aangegeven worden via zijn 
mailadres: m.donker@deschakelammerzoden.nl  
 

Ziekte en afwezigheid 
Wij hebben momenteel helaas te maken met 
meerder collega’s die vanwege ziekte (langdurig) 
afwezig zijn. Zo hebben we deze week gehoord dat 
ook juffrouw Marja langere tijd afwezig zal zijn. 
Door intern te schuiven hebben gelukkig nog geen 
klassen naar huis hoeven sturen en weten we de 
groepsbezetting nog op te lossen. 
Toch is de rek er redelijk uit. We willen daarom 
vragen om kinderen bij ziekte écht thuis te houden, 
zodat dit niet overslaat naar de school. 
 

Avond4daagse Bommelerwaard 
Na een afwezigheid van 3 jaar komt de 
Avondvierdaagse nu echt dichterbij.  
Dit gezellige en sportieve evenement voor iedereen 
uit de Bommelerwaard vindt komende zomer plaats 
van dinsdag 5 juli t/m vrijdag 8 juli 2022.  
De startlocaties zijn;  

• Kerkdriel (5-7, locatie De Kreek) 

• Brakel (6-7, locatie Voetbalvereniging BZC’14) 

• Hedel (7-7, locatie Gelre’s End) 

• Zaltbommel (8-7, locatie Waalkade t.h.v. de 
Verdraagzaamheid) 

 

Inschrijven kan voor de afstanden 5 en 10 km 
Starttijden 5 km - 18.30 uur | 10 km - 18.15 uur 
Het inschrijfgeld voor de Avondvierdaagse bedraagt 
€ 6,- per persoon (Met uiteraard een medaille na 
afloop!)  
Het thema dit jaar van de Avondvierdaagse is 
Hawaï! Uiteraard zal er een prijs uitgereikt worden 
voor de groep/basisschool die dit thema het leukste 
weet uit te dragen!  
Wij zijn verheugd te melden dat vanaf vandaag de 
inschrijving voor iedereen is geopend! 
Inschrijven per groep kan gemakkelijk en snel via 
onze website: www.a4dbommelerwaard.nl  . Op de 
tweede pagina van dit Schakeltje is de poster van de 
Avond4daagse van de Bommelerwaard te vinden. 

Agenda 
 

 13 juni Start Cito toetsweek 
 20 juni MR vergadering 
 24 juni Maandsluiting groepen 1/2 
   5 juli Start schoolkamp groep 8 
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