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Agenda
20 juli
21 juli
22 juli
23 juli
6 sept

Vanaf komend schooljaar gaat juf Elke van der
Linden de gymlessen op De Schakel verzorgen. Zij
zal op dinsdagmiddag, woensdag en donderdagmiddag aanwezig zijn op De schakel.
Hieronder stelt ze zich aan jullie voor:

Afscheidsavond groep 8b
Afscheidsavond groep 8a
Stoeltje passen
Laatste schooldag
Weer naar school

Hallo Allemaal!

Spetterend afscheid Joek en Jan
Gisteren is er op spetterende wijze afscheid
genomen van juffrouw Joek en meneer Jan.
Ondanks het regenachtige weer hebben de
kinderen genoten van de activiteiten op en rond
onze school. Een kleine collage van deze dag is op
de 2de pagina van dit Schakeltje te zien. Meer foto’s
zijn terug te vinden op SchouderCom.

Film kijken
Vrijdag 23 juli is de laatste schooldag van schooljaar
2020-2021. Traditioneel kijken we op deze laatste
schooldag met alle kinderen van de Schakel een film
in de aula van de brede school. Je mag op deze
ochtend een kussen meenemen om lekker
ontspannen film te kunnen kijken.

Stoeltje passen
Op donderdag 22 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.

Schoolgids 2021-2022

Komende donderdag krijgen alle oudste kinderen
uit ieder gezin tijdens het ‘stoeltje passen’ de
nieuwste schoolgids. Mocht hij thuis niet
aankomen, is er altijd één op school te krijgen.

Mijn naam is Elke van der Linden, ben 27 jaar en
kom uit Ammerzoden. Vanaf het nieuwe schooljaar
mag ik gymlessen komen geven op de Schakel. Zelf
ben ik geboren en getogen in Ammerzoden en heb
op de Schakel gezeten. Voor mij is het dus echt
thuiskomen! In mijn
lessen staat plezier
voorop en probeer ik op
spelende wijs kinderen
hun vaardigheden te
leren. Door in kleine
groepen te werken,
krijgen de kinderen meer
kans om te bewegen en
blijft het altijd leuk in
een vak. Hierdoor vliegt
de les altijd voorbij!
Een bezig bijtje durf ik mezelf wel te noemen. Naast
gymlessen geven kun je mij ook vinden bij GTV
Ammerzoden als turn juf. Hier sta ik op maandag bij
de selectie, dinsdag bij de recreanten van groep 5 en
ouder en woensdag bij de springgroep voor de
groep! Maar dat is nog niet alles. Als de carnaval er
aan komt ben ik ook één van de leidsters van de
dansmariekes van het Malse Arckeldurp. Als sport
beoefen ik Petanque (beter bekent als Jeu de Boules)
en draai ik met mijn club mee op het hoogste niveau
van Nederland. Ook heb ik al een aantal titels achter
mijn naam staan en mocht ik Nederland
vertegenwoordigen op het WK in Thailand! Als er
dan nog wat tijd over is in de agenda klim ik
regelmatig bij Neoliet en hou ik wel van een feestje.
Zoals jullie zien hou ik van veel verschillende dingen
en zet ik me voor alles 100% in! Hopelijk komen uw
kinderen straks alleen nog maar thuis met gave
verhalen uit de gymzaal!
Groetjes,
Elke van der Linden

RK Basisschool De Schakel ● ’t Bussche Kempke 2 ● 5324 AC ● Ammerzoden ● 073-5997179
info@deschakelammerzoden.nl ●

www.deschakelammerzoden.nl ●

www.facebook.com/schakelammerzoden

RK Basisschool De Schakel ● ’t Bussche Kempke 2 ● 5324 AC ● Ammerzoden ● 073-5997179
info@deschakelammerzoden.nl ●

www.deschakelammerzoden.nl ●

www.facebook.com/schakelammerzoden

