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Agenda
27 mei
30 mei
12 juni
13 juni
14 juni
15 juni
20 juni

Communieviering
Stakingsdag (school dicht)
Schoolkamp De Schakel
Schoolkamp De Schakel
Schoolkamp De Schakel
Schoolkamp De Schakel
Rapport 3 gaat mee

Herinnering: aankondiging stakingsdag
Hierbij nogmaals de herinnering dat komende
woensdag 30 mei basisschool De Schakel deelneemt
aan de estafettestaking in het primair onderwijs.
Basisschool De Schakel zal op deze dag dus gesloten
blijven.

Dank voor een perfecte jubileumviering
Wij hebben op vrijdag 18 mei een geweldige dag
gehad; we werden de hele dag in het zonnetje gezet
vanwege ons 40-jarig jubileum. Een heel erg leuke
ochtend met de kinderen kreeg een prettig vervolg
in de middaguren met onze collega’s.
Wij willen de kinderen, de mensen van de
oudervereniging, de ouders en onze collega’s
hartelijk danken voor alle leuke activiteiten, acties,
attenties en gelukwensen die hebben mogen
ervaren.
Ad de Vaan & Wies van Doornmalen

Werkgroep communieviering
Een aantal jaar hebben wij met veel plezier de
communiewerkgroep geleid. Nu onze eigen
kinderen dadelijk allemaal de eerste communie
hebben ontvangen is het voor ons tijd het stokje
over te dragen. Een oproep dus aan alle ouders
welke nog een communicant hebben de komende
jaren, bundel je krachten en zorg er samen voor dat
de Ammerooise inbreng behouden blijft.
Eventuele vragen beantwoorden wij graag.
Hanneke Danklof (0615147647)
Joske vd Oord de Wit (0654380526)

Al eerder hebben wij uw aandacht gevraagd voor
onze Tussenschoolse Opvang (TSO), gecoördineerd
door kinderopvang De Toverfluit. Om de kwaliteit
van deze opvang in het komend schooljaar te
kunnen blijven garanderen, zijn dringend nieuwe
overblijfkrachten nodig.
Wanneer er geen nieuwe overblijfkrachten zich
aanmelden, heeft dit consequenties voor u als
ouder en de kind(eren) gezien huidige team van
TSO vrijwilligers:
o Flexibele contracten worden opgezegd aan
het eind van dit schooljaar vanuit
Kinderopvang de Toverfluit.
o Op ma/di kunnen het komend schooljaar
nog 4 kinderen van de wachtlijst worden
geplaatst, gezien de huidige
bezettingsgraad vrijwilligers-kindratio
o Er is geen nieuwe instroom van
aanmeldingen in het komend schooljaar
meer beschikbaar.
Wie wil of kan het team komen versterken op één
maandag, één dinsdag en/of één donderdag?
Als vergoeding voor deze inzet ontvang u €10,- per
keer en uw eigen zoon/dochter mag gratis mee!
Heeft u interesse of kent u vrienden, familie,
kennissen die het vrijwilligersteam willen
versterken?
Mail naar administratie@kdvtoverfluit.nl of neem
een kijkje op onze website voor verdere informatie:
www.kdvtoverfluit.nl
Museum in groep 3
(gemaakt door: Mara, Isabelle, Feline, Michelle)
Wij haden een leuk museum. Daar kwaamen
papa’s en mama’s, opa’s en oma’s en ooms en
tantes kijken. juli moesten het niet missen.
(gemaakt door: jasper, jan, Guiliano en thomas)
Het museum.
Op woensdag 16 mei heeft groep 3 een museum
Gemak. (gemaakt door: rens, laura en tess)
We hebben schoenedoos met papier erom gemaakt.
We hebben vakjes gemaakt en in de schoenendoos
gedaan. We heben de verzameling mee genoomen
naar school de schakel. En we stopte de
verzaamelinge in het vakje gestopt. En we vonden
het heel leuk dat julie kwaamen naar onzen
tentoonstelling.
De foto’s heeft u kunnen bewonderen op facebook.
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Groepen 5 en 6 naar De Kreek in Kerkdriel
De kinderen gingen met een aantal rij-ouders en
hun leerkrachten naar een voorstelling kijken van
theatergroep Fien. Ze speelden : “Hoeveel zou de
wereld wegen ? “ Alle kinderen zaten verwonderd
te kijken naar wat zich afspeelde op het podium. De
voorstelling was muzikaal, grappig, associatief en
diepgaand. We hebben met z’n allen echt genoten.
Nogmaals alle rij-ouders van harte dank voor jullie
steun met het vervoer.
Leerkrachten groepen 5 en 6

Muzieklessen in Ammerzoden
Muziek maken is een geweldige hobby. In
Ammerzoden wordt ook volgend schooljaar weer
muziekles aangeboden. Het is mogelijk om uw
zoon/dochter op te geven voor een proefles in de
maand juni. Bent u beide enthousiast dan wordt er
een instrument geregeld en start de muziekles in
het nieuwe schooljaar 2018-2019.
• Saxofoon door Jules van de Loo op maandag na
schooltijd in Het Zonnelied. Voor een proefles
neem contact op met Coleta 06-84372314
• Trompet, bugel, cornet door Niek Jacobs op
woensdag middag/avond in Het Zonnelied.
Contactpersoon is Kim 06-13511222
• Slagwerk (drums en percussie) door Ron van
Vuuren op vrijdag middag/ begin avond in
verenigingsgebouw De Heerlijkheid. Via Coleta
06-84372314
• Hoorn les wordt verzorgd door Anke van Brussel
op dinsdag in Het Zonnelied. Contact persoon is
Geert 06-10270333
Of wilt u uw kind aanmelden voor de Algemene
Muzikale Vorming (AMV) neem dan contact op met
Suzanne 06-52283317
Een proefles wordt gratis aangeboden. Tijdens
aanmelden voor de proefles krijgt u tevens de
informatie over de lestarieven en contributiegelden
Heeft u nog vragen of aanmelden voor een proefles
stuur een e-mail naar jeugdcommissie@stcaeciliaammerzoden.nl

Praten met soldaten
De eerste dagen zijn bedoeld voor het onderwijs.
Militairen bezoeken groepen 7 en
8 van het basisonderwijs
en vertellen over hun
leven als militair. Met het
project ‘Praten met soldaten’
wil de Koninklijke Landmacht
leraren in de bovenbouw van
het basisonderwijs een levendig
aanknopingspunt bieden om
thema’s als vrede, vrijheid en
veiligheid te behandelen. Van
de leraren die in voorgaande
jaren deelnamen, was ruim
95% (heel) positief over het bezoek. Meer dan 90%
van de leraren gaf aan dat het bezoek heeft
bijgedragen aan het behalen van leerdoelstellingen.
Adjudant Bührmann van de afdeling Explosieve
Opruimingsdienst verzorgde in groep 8 op
donderdag de gastles in groep 8. Hij vertelde over
de krijgsmacht, de Landmacht en hun kerntaken.
Op vrijdag 25 mei en zaterdag 26 mei kan heel
Nederland kennis maken met de landmacht. In elke
provincie vinden er publieksevenementen plaats.
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