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Koningsspelen – 22 april 2022 
Dit jaar vieren we de Koningsspelen op vrijdag 22 
april. Om 8.30 uur worden alle kinderen op school 
verwacht en zullen we gezamenlijk de dag openen 
door te dansen op het lied van de Koningsspelen. 
Deze dag zullen de kinderen ook de sponsorloop 
lopen.  We starten hiermee om 8.45 uur en deze zal 
tot ongeveer 9.15 uur duren. We hopen dan ook op 
veel toeschouwers die de kinderen aan komen 
moedigen! Het zou leuk zijn als de kinderen deze 
dag in oranje, rood, wit, blauw of gouden kleren 
komen. Denk ook aan makkelijke schoenen! Daarna 
zullen we gaan starten met de Koningsspelen. De 
kinderen hoeven deze dag geen fruit en drinken van 
thuis mee te nemen. Hier wordt voor gezorgd. De 
dag zal eindigen om 12.30 uur.  
 

Juffrouw Ingrid gaat ons verlaten 
“Na vele jaren met heel veel plezier op de Schakel 
gewerkt te hebben, heb ik besloten na de 
zomervakantie te gaan stoppen. Ondanks het 
geweldige team, lieve kinderen en mogelijkheden 
die ik hier gekregen heb om mijzelf te ontwikkelen 
ga ik werken op Campus aan de Lanen, een nieuwe 
school in de Goote Wielen in Rosmalen. Ik zal tot de 
zomervakantie op de Schakel blijven. 
Groetjes (juf) Ingrid” 
 

Vacature midden- / bovenbouw 
Mede door het vertrek van juffrouw Ingrid, ontstaat 
er vanaf het nieuwe schooljaar vacatureruimte. 
Met een werktijdsfactor van 0,85 (zo’n 4 
werkdagen) zoeken we een nieuwe collega voor de 
midden- / bovenbouw. 
Op de laatste pagina van dit Schakeltje is de 
vacature te vinden. Ook op onze Facebook-pagina 
wordt de vacature geplaatst. Via deze weg willen 
wij u vragen de vacature zo veel mogelijk te delen, 
zodat we ons team met een kwalitatief sterke 
nieuwe leerkracht kunnen versterken. 

Groepsindeling schooljaar 2022-2023 
Het lijkt nog ver weg, maar op de achtergrond zijn 
we druk bezig het nieuwe schooljaar voor te 
bereiden.  
Naast de vakantieplanning is ondertussen de 
groepsindeling ook bekend. Volgend schooljaar 
zullen we de volgende 11 groepen hebben: 
 

- Groep 1/2a - Groep 5a 
- Groep 1/2b - Groep 5b 
- Groep 1/2c - Groep 6 
- Groep 3 - Groep 7 
- Groep 4a - Groep 8 
- Groep 4b  

 

Wie welke groep gaat doen is nu nog niet bekend. 
Deze ingewikkelde puzzel zijn we momenteel nog 
aan het leggen.  
Omdat er komend schooljaar één (grote) groep 3 is, 
zullen we op de ochtenden extra ondersteuning 
organiseren. Zo kan dagelijks voor het ochtend-
programma de groep gesplitst worden. 
 

Als we meer duidelijkheid over de totale formatie 
hebben, zullen we dat uiteraard middels het 
Schakeltje met u delen. 
 

Opbrengst Bag2School 
Vorige week dinsdag en woensdag hebben weer 
veel ouders, opa's & oma's en anderen zakken met 
kleding ingeleverd voor Bag2school. We hebben 
deze keer 984 kilo opgehaald, wat ons het mooie 
bedrag van € 295,20 heeft opgeleverd. Als OV 
ronden we dit af naar € 300,-.  
De volledige opbrengst hiervan gaat dit jaar naar de 
rugzakjesactie “Take me Everywhere”. Voor meer 
informatie 
https://www.facebook.com/takemeeverywhere2022  
Iedereen bedankt!  
Namens de OV wensen we jullie allemaal een vrolijk 
Pasen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
 

   18 apr 2de Paasdag (leerlingen vrij) 
   22 apr Koningsspelen 
   25 apr Start meivakantie 
     9 mei Weer naar school 
 26 mei Hemelvaartsdag (vrije dag) 
 27 mei Vrije dag (Hemelvaartsweekend) 
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Koningsdag – JJW Ammerzoden 
Ook dit jaar gaan we Koningsdag weer de hele dag 
vieren van 10.00 tot 17.00 uur! 
 
Versierde fietsen vossenjacht 
In de ochtend is er dit jaar de versierde fietsen 
vossenjacht! Versier je fiets met ballonnen, slingers, 
bloemen en alles wat je mooi vindt en ga daarna 
gezellig met je ouders en broertjes en zusjes op 
zoek naar de vossen door het hele dorp! Dan zien ze 
er trouwens niet echt uit als een vos, maar meer als 
een koninklijk persoon. Kom je een prins, prinses, 
koning, koningin of ander koninklijk persoon tegen? 
Stop dan om een leuk spel te spelen! Als je een spel 
gespeeld hebt, krijg je na het spel een letter die je 
nodig hebt om op je deelnameformulier een woord 
te vormen. Nadat je alle spellen gespeeld hebt en 
dus alle letters gekregen hebt, kan je het juiste 
woord puzzelen! 
 
Deelnemen aan de versierde fietsen vossenjacht 
Bij de Primera kan je vanaf 18 april een 
antwoordkaart halen voor deze ochtend. Haal er 
voor ieder kind een, want deze antwoordkaart is 
ook goed voor een gratis ijsje in de ontmoetingstuin 
deze morgen! Om 11.30 uur verzamelen we met z’n 
allen in de ontmoetingstuin. We gaan dan alle 
versierde fietsen beoordelen en kiezen daar 2 
winnaars uit die een kadobon winnen! Kinderen 
kunnen dan op een van de springkussens springen 
en genieten van hun ijsje (mag ook tussendoor al 
gehaald worden natuurlijk!)! Rond 12.00 uur is dan 
de prijsuitreiking en de afsluiting van deze ochtend. 
We gaan ons dan voorbereiden op de oranjespelen 
van die middag! 
 
Lever je antwoordkaart met het juiste woord in, bij 
de ijscokar in de ontmoetingstuin tussen 11.15 en 
11.45 uur. Uit alle goede antwoorden trekken wij 
een prijswinnaar die een kadobon wint! 
 
Oranje Spelen 
In de middag organiseren we voor de tweede keer 
de oranjespelen. Dit jaar voor alle kinderen vanaf 4 
t/m 14 jaar! 
Kinderen die in de onderbouw zitten, groep 1 t/m 5, 
mogen van 13.00 tot 14.45 uur meedoen aan de 
oranjespelen. 
Kinderen uit groep 6 t/m de 2e klas van het VO, zijn 
van 15.15 tot 17.00 uur aan de beurt!  
 
We gaan weer superleuke spellen spelen waar 
conditie, snelheid, behendigheid, teamwork en 
concentratie bepalend zijn in hoe goed je het als 
team doet! Ook de stormbaan ontbreekt natuurlijk 
weer niet! 
 

Aanmelden Oranje spelen 
Net als vorig jaar kan je je met een eigen 
samengesteld groepje opgeven via ons speciale 
opgave formulier op onze website. Bedenk een 
stoere naam als team en vul al jullie namen in en 
jullie leeftijden! Ook de naam van jullie begeleider 
moet ingevuld worden. Bij de onderbouw is een 
begeleider verplicht, bij de bovenbouw is dit niet 
verplicht maar misschien wel gezellig! Het team dat 
in hun speelronde, de meeste punten haalt, wint 
een beker vol met lekkers! Alle deelnemers aan de 
oranjespelen krijgen deze middag een lekker ijsje 
van ons. Zorg ook dat je een bidon of beker bij hebt, 
zodat je als je dorst hebt water kan pakken uit onze 
waterton! 
 
Kleedjesmarkt 
Ook is er deze middag van 13.00 tot 17.00 uur 
mogelijkheid tot een kleedjesmarkt in de 
ontmoetingstuin. De kinderen die speelgoed en 
spulletjes willen verkopen kunnen hier zelf met een 
kleedje gaan zitten op de tijd die zij willen (wel 
tussen 13.00 en 17.00 uur). Er is een speciaal stuk 
grasveld hiervoor, dus vraag even aan een van ons 
waar je precies kan gaan zitten! 
 
Het Zonnelied opent deze dag hun terras en buiten 
horeca. Zij verkopen, koffie, thee, frisdrank, pakjes 
drinken en lekkers. Houdt er rekening mee dat je 
hier alleen met pin kan betalen! 
 
Wij hopen weer op veel deelnemers, mooi weer en 
blije gezichten! Opgeven voor de oranjespelen kan 
tot maximaal dinsdag 26 april 18.00 uur! 
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