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Agenda
7 juni
19 juni
20 juni
24 juni
2 juli
3 juli
4 juli
5 juli

Start Pinksterweekend
(leerlingen vrij)
Rapport 3
Rapportgesprekken
Rapportgesprekken
MR vergadering
Afscheidsavond groep 8
Afscheid meneer Wies
Laatste schooldag

Rapportgesprekken
Komende dinsdag krijgt u via SchouderCom het
verzoek om uw voorkeur voor de rapportgesprekken op te geven. Wij willen u vragen
vanwege de planning dit zo ruim mogelijk te doen.

Schakelspektakel
Op 27 juni vindt het Schakelspektakel weer plaats!
Tussen 18.00 uur en 20.00 uur kunnen de kinderen
zich heerlijk vermaken
met allerlei spellen en attracties. Ook voor ouders is
het gezellig vertoeven.
Wij hebben hiervoor wel hulpouders nodig. Helaas
komen wij nog veel hulpouders tekort.
Zou u daarom alstublieft via ons SchouderCom
bericht van 28 mei jl. aan willen geven of u wel of
niet in de mogelijkheid
bent om te helpen, zodat wij een indeling kunnen
maken. Wij hopen op meer hulpouders. Alvast
bedankt.
Werkgroep Schakelspektakel

Allerlei activiteiten
De afgelopen periode werden er meerdere zomerse
activiteiten onder de aandacht van onze basisschool
gebracht. Omdat wij zo min mogelijk papieren via
de kinderen mee naar huis willen geven, is deze
informatie digitaal verzameld en aan het bericht van
dit Schakeltje gekoppeld.
Naast het Schakeltje is in het SchouderCom bericht
ook informatie te vinden over de volgende
activiteiten:
• Nieuwbrief zomerkamp – JJ Ammerzoden
• Kidsrun, dwars door Velddriel - 6 juni
• Dikke Banden Race – 8 juni
• Zomer-Challenge - TV Ammerzoden

Hoi, ik ben Daphne Heesbeen. Ik ben geboren in
Den Bosch en getogen in Engelen. Op dit moment
zit ik in mijn
afstudeerfase van de
Pabo. Dat betekent dat
ik volgend schooljaar
heerlijk aan het werk
kan! In de afgelopen
jaren heb ik in alle
groepen ervaring op
mogen doen, met
uitzondering van groep
8. Naast stages in het
reguliere onderwijs,
heb ik ook een halfjaar kennis gemaakt met het
speciaal onderwijs. Op deze school werd onderwijs
gegeven aan kinderen met gedragsproblematiek.
Dit was een andere doelgroep die veel uitdaging
bood. Ik heb daar veel geleerd en zal van de kennis
ook in het reguliere onderwijs gebruik gaan maken.
Bovendien ben ik in het vorige schooljaar begonnen
met de pre-Master van de Master Educational
Needs. In de modules heb ik me verdiept in het
domein gedrag.
In juni mag ik met veel plezier op de Schakel
beginnen in groep 7. Het komende schooljaar heb ik
ook groep 7. Dit vind ik ontzettend leuk, omdat de
oudere leeftijd mij erg aanspreekt. Mijn voorkeur
gaat daarom ook uit naar de midden- en
bovenbouw.
Ik vind het belangrijk dat er een fijne sfeer in de klas
hangt, zodat leerlingen zich op hun gemak voelen
en met plezier naar school toe gaan. Dat is denk ik
wat kinderen echt tot leren brengt!
In mijn vrije tijd spendeer ik graag tijd met vrienden.
In de vakanties ben ik het liefste op reis. Reizen is
een van mijn grootste hobby’s en ik heb het geluk
gehad om verschillende werelddelen te mogen
bewonderen.
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