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Schoolkamp
Maandagavond 11 juni
wordt de bagage van de
leerlingen naar het
kampadres gebracht
door enkele ouders en
mensen van de
kookstaf. Op dinsdagochtend 12 juni vertrekken de
leerlingen per fiets ’s morgens tussen 08.30 uur en
08.40 uur vanaf het schoolplein naar het
kampadres. Op vrijdagmiddag komen we om 15.00
uur weer terug in Ammerzoden. We hopen dat we
op het schoolplein door veel ouders en mogelijk
andere belangstellenden worden ontvangen. Na
thuiskomst op school gaan we eventjes de aula van
de school in, waar we een heel kort moment even
wat vertellen over het schoolkamp. De OV is
aanwezig en zorgt voor koffie/thee voor
volwassenen en wat fris voor de kinderen.
We hopen dat het voor iedereen een gezellig,
plezierig en veilig schoolkamp zal worden.
Afsluiting basisschoolperiode groep 8
Op woensdag 4 juli vindt de afsluiting van de
basisschoolperiode voor de leerlingen van groep 8
plaats. Deze avond is expliciet bedoeld voor
ouders/verzorgers en de leerkrachten van de
school. Tijdens deze avond kijken we even naar een
klein deel van de filmbeelden zoals die tijdens het
schoolkamp zijn gemaakt. De leerlingen treden deze
avond ook op: zij vertonen dan de door hen
ingestudeerde musical. We blikken nog even terug
op de basisschoolperiode en we hebben nog een
kort informeel samenzijn, waarna we afscheid gaan
nemen van elkaar.
Noteer alvast in uw agenda: woensdag 4 juli,
aanvang 19.30 uur. Dan start het programma. De
deur is vanaf 19.15 uur open.

Afgelopen woensdag is via SchouderCom het
verzoek uitgegaan om uw voorkeur voor dag en tijd
voor de rapportgesprekken op te geven. Geeft u
a.u.b. zo ruim mogelijk uw voorkeur aan, zodat het
plannen van de gesprekken soepel verloopt.
Doe dit vóór
aanstaande
woensdag 13 juni.
Daarna zal
SchouderCom
automatisch een
planning genereren.
Op een later
moment ontvangt u
via SchouderCom
een persoonlijke
uitnodiging voor
het rapportgesprek.
Bewoners Zonnelied bezoeken gymles in De
Treffer van groepen 5
Woensdag 6 juni bezochten 16 inwoners van Het
Zonnelied en hun begeleiders de gymles op school.
We hadden een uitdagend circuit uitgezet, waarin
de kinderen het zgn. “apenkooi” uitvoerden Er werd
een beroep gedaan op kracht, souplesse,
uithoudingsvermogen, coördinatie en snelheid. De
ouderen van Het Zonnelied genoten onder het
genot van een kopje koffie of thee van Jan volop
van het geboden spektakel van de kinderen. Er was
zelfs een bewoner die actief meedeed met de
kinderen !
Leerkrachten groep 5

Nieuwe tribune
Afgelopen week is er een heuse tribune op het
schoolplein van De Schakel geplaatst. Deze tribune
is geschonken door onze oudervereniging, mede
vanuit middelen uit sponsorlopen.
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