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Rapport en rapportgesprekken 
Aanstaande woensdag 6 juli krijgen de kinderen van 
De Schakel hun 2de rapport mee naar huis. Alle 
kinderen die volgend schooljaar in groep 1 zitten, 
krijgen nog geen rapport. 
 
Op donderdag 7 en maandag 11 juli zijn de 
rapportgesprekken n.a.v. het 2de rapport. Via 
SchouderCom is afgelopen week een intekenlijst 
verstuurd, waar de mogelijk is gegeven in te 
schrijven voor een rapportgesprek. 
Er kan nog tot 5 juli worden ingetekend, daarna 
wordt de planning definitief gemaakt. 
 

Bonnetjes-actie Kinderboekenweek 
Van de boekenbon (bonnetjesactie 
Kinderboekenweek) die wij mochten ontvangen van 
boekhandel BLZ. in Hedel hebben we een aantal 
nieuwe boeken mogen aanschaffen. We zijn er erg 
blij mee. Hartelijk dank. 
 

 

Bericht GGD – vakantie 
Op de 2de pagina van dit Schakeltje staat een bericht 
van de GGD Gelderland-Zuid omtrent de 
aankomende vakantieperiode. Er worden diverse 
tips gegeven om kinderen voor te bereiden op een 
fijne vakantieperiode. 
 

Musicals groep 8 
De leerlingen van groep 8 zijn al een hele tijd bezig 
met de voorbereidingen voor hun uitvoeringen van 
de musical ‘Sabotage op het spoor.’ Deze musical 
voeren zij een aantal keren op: 
 
Maandag 18 juli om 10.30uur:  voor familieleden en 
verdere kennissen. Aula open om 10.15uur. 
Maandag 18 juli om 13.00uur: voor alle leerlingen 
van de school 
Dinsdag 19 juli om 13.00uur: voor familieleden en 
verdere kennissen. Aula open om 12.45uur. 
Woensdagavond 20 juli 19.00uur: Afscheidsavond.  
Opvoering voor ouders van leerlingen van groep 8 
en alle leerkrachten. Aula open om 18.45uur.  
 
Ook zijn er contacten om te kijken of bewoners van 
het Zonnelied kunnen komen kijken naar onze 
uitvoering. 
 
Ook iedereen die hulpouder is geweest dit 
schooljaar is van harte welkom om te komen kijken. 
U kunt dan aansluiten bij de uitvoering op 
maandagmorgen of de uitvoering op 
dinsdagmiddag. 
 

 

Agenda 
 

   5 juli Schoolkamp groep 8 
   6 juli Rapport 2 gaat mee 

Schoolkamp groep 8 
   7 juli Rapportgesprekken 

Schoolkamp groep 8 
    8 juli Schoolkamp groep 8 
  11 juli Rapportgesprekken 
  14 juli Schakelspektakel 
  15 juli Afscheidsviering (juf Tamara, juf 

Ingrid en meneer Frank) 
   

mailto:info@deschakelammerzoden.nl
http://www.deschakelammerzoden.nl/
http://www.facebook.com/schakelammerzoden


  

Vakantie 

Bijdrage van Ilse van Wijk, GGD Gelderland-Zuid 

De meeste kinderen kijken ernaar uit: vrije tijd en vakantie! De één gaat op vakantie, de 

ander kiest voor een vakantiekamp. Tijdens de vakantie worden vaak activiteiten met het 

hele gezin ondernomen. Als je op vakantie gaat, is het goed om je voor te bereiden voor 

vertrek.  

Vakantie 
Voor kinderen is op vakantie gaan heel spannend, op een leuke manier. Ze kunnen bovendien al enorm 
genieten van de voorpret! 

• Kijk eens samen op internet of in een atlas. Zoek informatie over het land of de omgeving waar 
jullie heen gaan. 

▪ Praat met je kind over waar jullie zullen slapen en wat er te zien zal zijn. 
▪ Welke taal spreken de mensen in dat land? Hoe klinkt dat? 
▪ Wat verwacht je kind van de vakantie? Waar heeft je kind zin in of juist niet? 

 
Dergelijke gesprekjes helpen je kind vooruitdenken. Het is goed voor de sfeer en leerzaam. Een lange 
reis op de achterbank kan saai zijn voor kinderen. Als ze zich vervelen kunnen ze gaan jengelen en 
zeuren. Zorg er daarom voor dat je kind iets te doen heeft. Kijk bijvoorbeeld eens op de site van 
oudersvannu of de ANWB voor tips tijdens de reis. 

Vakantiekamp 

Vakantiekampen organiseren verschillende activiteiten, afgestemd op de leeftijd van de kinderen. De 

leeftijden kunnen variëren van 5 tot 20 jaar. Op het kamp worden groepen gemaakt van kinderen in 

dezelfde leeftijdscategorie. De kampen hebben vaak een speciaal thema, zoals sport, survival of toneel 

en theater. Kies samen een kamp dat aansluit bij de interesse van je kind. 

Activiteiten   

Tijdens de vakantie worden vaak activiteiten met het hele gezin ondernomen. Je kunt bijvoorbeeld gaan 

zwemmen, bootje varen of naar een dierentuin of museum. Je kunt natuurlijk ook picknicken in je eigen 

tuin met zelfgemaakte hapjes. Op internet of de regionale krant zijn veel leuke uitjes te vinden. Meer 

informatie over dit onderwerp vind je op onze website bij Jeugd en Opvoeden. 

Fijne vakantie! 

Groei!  

In onze nieuwsbrief Groei! vind je betrouwbare informatie over de ontwikkeling, gezondheid en 

opvoeding van kinderen. Onderwerpen die aansluiten op de leeftijd van je kind. Benieuwd? Meld je aan 

via onze website: https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/groei/ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Misschien heb je meer vragen over bovenstaand onderwerp? Ik ben er voor allerlei vragen over de 

groei, ontwikkeling en gezondheid van je kind. Bijvoorbeeld over bedplassen, gezonde voeding of 

advies over de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind.  

Neem gerust contact met mij op. Bellen of mailen voor een afspraak kan ook.  

Telefoon: 06-21237731 

E-mail: ilsevanwijk@ggdgelderlandzuid.nl 

www.ggdgelderlandzuid.nl  

JeugdgezondheidszorgGGDGelderlandZuid 

 Volg je mij al op facebook? @Ilse van Wijk jeugdverpleegkundige  

  Nu ook te volgen op Instagram!  @ Ilse_jeugdverpleegkundige 
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