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Agenda
21 juni
22 juni
29 juni
30 juni
1 juli
2 juli
5 juli
7 juli
8 juli

Studiedag (leerlingen vrij)
Start Cito toetsperiode
Schoolkamp groep 8
Schoolkamp groep 8
Schoolkamp groep 8
Schoolkamp groep 8
Spreekuur GGD (verpleegkundige)
Rapport 2 gaat mee
MR vergadering
Rapportgesprekken

Studiedag – maandag 21 juni
Aanstaande maandag 21 juni heeft basisschool De
Schakel de laatste studiedag van dit schooljaar. Op
deze dag zal het team van De Schakel onder andere
inhoudelijk gaan kijken naar het nieuwe schooljaar
2021-2022.
Op deze dag zijn de leerlingen vrij.

Nieuwe onderwijsassistent – juf Sanne
Aan het eind van dit schooljaar zal juffrouw Joek
afscheid nemen van De Schakel.
Omdat de komende jaren de ondersteuning door
onderwijsassistenten heel belangrijk blijft, zijn we
middels een sollicitatie op zoek gegaan naar een
nieuwe onderwijsassistent. We hebben juffrouw
Sanne van Doorn gevonden. Hieronder stelt ze zich
aan jullie voor.
Hallo allemaal,
Graag wil ik me even aan jullie voorstellen; mijn
naam is Sanne van Doorn, 32 jaar en ben getrouwd
met Mark. We wonen samen met ons dochtertje
Julia (1,5 jaar) en ons zoontje Lucas (afgelopen mei
geboren) in ‘s-Hertogenbosch.
Afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest als
logopediste en als pedagogisch medewerkster in de
kinderopvang.
Met ingang van het nieuwe schooljaar 2021-2022
mag ik bij RK basisschool de Schakel als
onderwijsassistente beginnen en daar heb ik echt
vreselijk veel zin in; tenslotte is het werken met
kinderen mijn grote passie en vind ik het uitdagend
om kinderen te kunnen stimuleren en begeleiden in
hun leerproces.

Andere hobby’s van
mij zijn uiteraard
mijn gezinnetje,
lezen, muziek, reizen
en leuke dingen
doen met vrienden.
De eerste indrukken
die ik heb opgedaan
tijdens de
rondleiding en de
kennismaking met
de collega’s hebben
me een goed beeld
gegeven en daarmee
ben ik alleen maar
enthousiaster geworden voor deze nieuwe
uitdaging!
Ik kijk er naar uit om te gaan starten en we gaan
elkaar zeker ontmoeten in het nieuwe schooljaar.
Wens jullie een fijne zomerperiode/vakantie toe!
Vriendelijke groetjes, Sanne van Doorn.

Knikkerkampioenschappen
Komende woensdag 23 juni zal op het schoolplein
van De Schakel in Ammerzoden namens ‘Spel&’
(door onze buurtsportcoaches) de voorronde van
het Bommelerwaardse knikkerkampioenschap
worden gehouden. Tussen 13:30 en 15:10 zijn de
groepen 3 t/m 5 aan de beurt en tussen 15:30 en
17:10 de groepen 6 t/m 8. Deelname is gratis.
Bij de knikkerkampioenschappen die Spel&
organiseert, hoort ook een beetje creativiteit:
knikkerbanen bouwen. Hierom kunnen kinderen
een workshop ‘knikkerbaanbouwen’ volgen en
meedoen aan een wedstrijd ‘knikkerbaan bouwen’
tijdens de finale van de knikkerkampioenschappen.
Alle flyers van bovengenoemde activiteiten zijn op
de 2de pagina van dit Schakeltje te vinden.

Jaarkalender
Aan het eind van het schooljaar
ontvangt iedereen de nieuwe
schoolgids. Hierin is de jaarkalender voor het nieuwe
schooljaar opgenomen.
Om de planning voor het nieuwe schooljaar nu al te
bekijken, zijn deze week alle (nu al bekende)
activiteiten voor schooljaar 2021-2022 toegevoegd
aan de agenda van SchouderCom.
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[Trek de aandacht van uw lezer met een
veelzeggend citaat uit het document of gebruik
deze ruimte om een belangrijk punt te
benadrukken. Sleep dit tekstvak als u het
ergens anders op de pagina wilt plaatsen.]
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