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Agenda
24 juni
2 juli
3 juli
4 juli
5 juli
19 aug.

Rapportgesprekken
MR vergadering
Afscheidsavond groep 8
Stoeltje Passen
Afscheid meneer Wies
Laatste schooldag
Start zomervakantie
Weer naar school

Tropenrooster
De weersvooruitzichten laten voor komende week
extreem warm weer zien.
Toch zullen wij geen
alternatief ‘tropenrooster’
gaan draaien. Doordat de
schooltijden dan eerder
starten en kinderen
daardoor ook eerder uit zijn,
verwachten wij problemen
met de opvang van onze kinderen. Werkroosters
van ouders en contracten met de voor- en
naschoolse voorzieningen zijn afgestemd op ons
standaard schoolrooster.
Binnen ons schoolprogramma zullen we uiteraard
wél rekening houden met dit warme weer. We
zoeken zo veel mogelijk de koelte op en zullen ons
lesprogramma aanpassen.
Zorg dat de kinderen in ieder geval voldoende
drinken bij zich hebben.

Toetsresultaten en rapporten in SchouderCom
Helaas waren er enkele technische problemen
tussen ons leerlingvolgsysteem en SchouderCom
waardoor de toetsresultaten donderdag nog niet
zichtbaar waren binnen SchouderCom. Afgelopen
nacht is deze overdracht wel gelukt, waardoor deze
gegevens nu in het profiel van de leerling terug te
vinden zijn.

Maandsluiting groep 1/2
Komende vrijdag 28 juni is de maandsluiting van
onze kleutergroepen. Alle ouders van de groepen
1/2a, 1/2b en 1/2c zijn van harte welkom bij dit
optreden.
Om 11:30 gaan de deuren op, zodat de
maandsluiting om 11:45 écht gaat beginnen.

Hallo allemaal, mijn naam is Bea Hilbers. Ik zal in het
nieuwe schooljaar op kbs
de Schakel aan het werk
gaan als
groepsleerkracht en als
leerkracht van de
plusklas. Ik ben de
afgelopen jaren altijd
werkzaam geweest in of
rondom het
basisonderwijs. Zo heb ik als groepsleerkracht,
remedial teacher en intern begeleider op een
basisschool in Amersfoort gewerkt. Daarna heb ik
bijna 20 jaar als orthopedagoog bij een
onderwijsbegeleidingsdienst gewerkt. Mijn
werkzaamheden bestonden uit het verzorgen van
individuele leerlingbegeleiding, uit het coachen van
leerkrachten en intern begeleiders en uit het geven
van allerlei cursussen/trainingen aan schoolteams.
Door de jaren heen heb ik steeds meer interesse
gekregen in de meer- en hoogbegaafde kinderen en
ben ik mij in hen gaan verdiepen. Ik heb vele
scholen in de provincie Utrecht mogen begeleiden
bij het maken van beleid op het gebied van (hoog)
begaafdheid en het opzetten van plusklassen. Ook
ben ik me gaan verdiepen in alle informatie die er is
rondom het brein en de executieve functies. Deze
laatste zijn van groot belang bij het leren leren en
dat is juist iets waar begaafde leerlingen vaak
problemen mee hebben. De kans die mij nu
geboden wordt om de plusklasleerlingen in
Amerzoden te gaan begeleiden, pak ik daarom ook
met beide handen aan! Een andere specialisatie van
mij is het geven van (spel)begeleiding aan jonge
kinderen wiens ontwikkeling een extra stimulans
nodig heeft.
Mijn motto is dan ook dat ieder kind, ongeacht
leeftijd en afkomst, eigen talenten heeft die door
middel van de juiste begeleiding tot bloei kunnen
komen. Ik ben dan ook heel blij dat ik daar een
bijdrage aan mag leveren.
Sinds een jaar woon ik samen met mijn man in
Ammerzoden. Onze drie volwassen kinderen wonen
inmiddels allemaal op zichzelf.
Om de scholen hier in het zuiden van het land te
leren kennen, heb ik het afgelopen schooljaar
vrijwilligerswerk gedaan op basisschool de Schakel.
Ik ben blij dat ik vanaf het volgende schooljaar lid
van dit schoolteam zal zijn! ik kijk er naar uit om u
te ontmoeten.
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Schakelspektakel
Op donderdag 27 juni is er weer een spetterend
Schakelspektakel. U bent daarvoor van harte
welkom tussen 18.00 en 20.00 uur.
De kinderen van basisschool de Schakel krijgen een
spelkaart. Daarmee kunnen ze aan verschillende
activiteiten deelnemen. Voor kleine broertjes/zusjes
of andere kinderen kan er een spelkaart
gekocht worden. (Daarmee bedoelen we kinderen
die niet op de school zitten).
Een spelkaart is dan te koop voor 2 euro bij een OV
lid (die bij het drinken staan).
Wij zien jullie graag die avond!
Werkgroep Schakelspektakel

Workshop: Zo zet je een e-book op je e-reader
Maak je e-reader vakantieklaar!
Met een bibliotheekabonnement kun je zonder
extra kosten e-books lenen. Van de uitgebreide
collectie e-books is ongeveer 75% geschikt voor het
lezen op een e-reader. Hartstikke handig! Maar je
moet wel even weten hoe het werkt.
In deze korte workshop leggen we stap-voor-stap
uit hoe je een e-book op je e-reader zet. Je kunt je
eigen e-reader en laptop meenemen, of meekijken
op het grote scherm, zodat je er later thuis mee aan
de slag kunt.
En omdat het bijna vakantie is, laten we ook zien
hoe je e-books van de VakantieBieb kunt lezen. Zo
kan je vakantie niet meer stuk!
Dinsdag 25 juni 2019 I 9:30 – 11:00 uur I gratis I
aanmelden is niet nodig

Zorgeloos op vakantie! Check of je vaccinaties
nodig hebt
Bijdrage van naam Ilse van Wijk, GGD GelderlandZuid
De zomervakantie is in zicht! Ga jij dan (voor het
eerst) op reis met de kinderen?
Als je op vakantie gaat naar een (sub)tropisch land,
één van de landen rond de Middellandse Zee of in
Oost-Europa dan hebben jij en je kind waarschijnlijk
extra vaccinaties nodig. In dit filmpje van
GroterWorden.nl krijg je tips die je helpen bij de
voorbereidingen. Klik op de afbeelding om het
filmpje te bekijken.

Natuurlijk kun je bij mij ook terecht voor je vragen.
➢ Tip: kijk ook eens op de website
GGDreisvaccinaties.nl. Hier vind je alle
informatie over vaccinaties per land op een
rij. En hier kun je online een afspraak
maken voor reisvaccinaties.
Groei!
In onze nieuwsbrief Groei! vind je betrouwbare
informatie over de ontwikkeling, gezondheid en
opvoeding van kinderen: onderwerpen die
aansluiten op de leeftijd van je kind. Benieuwd?
Meld je aan via onze website:
www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgr
oeien-en-opvoeden/nieuwsbrief-groei/.

Stoeltje passen – donderdag 4 juli
Op donderdag 4 juli gaan we tussen 10:30 en 11:30
‘stoeltje passen’. In dit uur gaan de kinderen alvast
even wennen in de nieuwe groep bij de nieuwe juf
of meester. In een aantal klassen zullen een aantal
nieuwe leerlingen of ‘oude bekenden’ aanwezig
zijn…

Misschien heb je meer vragen over bovenstaand
onderwerp? Neem gerust contact met mij op. Ik ben er
voor allerlei vragen over de groei, ontwikkeling en
gezondheid van je kind. Bijvoorbeeld over bedplassen,
gezonde voeding of advies over de sociaal-emotionele
ontwikkeling van je kind.
Telefoon: 088-1447111
E-mail: ilsevanwijk@ggdgelderlandzuid.nl
www.ggdgelderlandzuid.nl
JeugdgezondheidszorgGGDGelderlandZuid
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