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Agenda
Donderdagavond 12 juli: rapportuitreiking

Ma. 16 juli t/m vr. 24 aug.: zomervakantie

Vrijdag 13 juli: studiedag

Ma. 27 augustus; Beginfeest (informatieavond)

Rapportuitreiking
Op donderdagavond 12 juli 2018 staat er weer een feestelijke rapportuitreiking gepland. Deze week hebben alle leerlingen de
uitnodiging meegekregen. U kunt de uitnodiging ook in de app vinden onder de tegel Nieuws.
De kinderen krijgen aan het eind van de avond hun rapportmap mee. In de rapportmap zit aan het einde van het schooljaar ook een
ik-tekening, door de leerlingen zelf gemaakt. Daarnaast vindt u hierin de rapportage, de Cito-analyse en Pravoo voor de kleuters. De
leerlingen uit groep 6 en 7 krijgen ook een overzicht van het ontwikkelingsperspectief mee, met daarop het uitstroomniveau per
vakgebied. Begrijpend lezen en rekenen-wiskunde zijn hierin de belangrijkste voorspellende waarden. Bovendien is het gesprek met
de leerkracht over het vervolgadvies leidend.
Na de optredens van de verschillende groepen en het Schakellied mogen de kinderen naar hun ouders. De kleuters zullen op het
podium wachten op hun ouders. De leerkrachten zullen u bij de uitgang gedag zeggen.
Nog even op een rijtje voor volgend schooljaar……
Ons team in 2018-219
De indeling van de leerkrachten voor het nieuwe schooljaar.








Groep 1/2 : meester Marcel Aanen(ma, di, wo) / juf Anne-Marie Faaij (do, vr)
Groep 2/1 : juf Lieneke van Herk (ma, di, wo) / juf Marianne Werksma(do, vr)
Groep 3 : juf Jessica Voorrips (ma, di, wo) / juf Lotte Hagen (do, vr)
Groep 4….: juf Ingeborg Kreuk (ma, do, vr) / juf Florian van de Griend (di, wo)
Groep 5 : juf Suzanne de Beer
Groep 6/7 : juf Eva Mühlbacher
Groep 7/8 : juf Rianne ter Haar (di, wo)/ juf Angelique Westgeest (ma, do, vr)

Suzanne de Beer en Ingeborg Kreuk zijn de nieuwe collega’s. Zij stellen zich aan u voor:
Beste ouders/verzorgers en kinderen van De Schakel,
Mijn naam is Ingeborg Kreuk. Ik ben 31 jaar en woon in Rhoon. Dit is nu al mijn 9e jaar als juf. Ik vind
juf zijn het leukste wat er is!
In het begin van het schooljaar was ik hier op school aan het werk in groep 5/6. Het was toen al heel
gezellig op de Schakel!
Naast school vind ik het heel erg leuk om te zingen. Ik zing ook in een groot koor. Dat heet het
Inspire2Live Choir. Met dit koor haal ik geld op voor de kankerbestrijding. Ook houd ik heel erg van
lezen. Lekker met een boek op de bank. Na de zomervakantie kom ik op de Schakel werken. Ik ga
dan aan het werk in groep 4. Het duurt nog even, maar ik heb er in ieder geval heel veel zin in!
Alvast een fijne zomervakantie!
Juf Ingeborg

Beste ouders/verzorgers en kinderen van De Schakel
Aankomend schooljaar kom ik weer op De Schakel werken. Ik ben terug op m’n nest…..
De afgelopen twee jaar heb ik geproefd aan het voortgezet onderwijs en ben erachter gekomen dat
mijn hart ligt bij het basisonderwijs. Ik heb veel geleerd en interessante mensen ontmoet uit het
onderwijswereldje. Al die nieuwe en waardevolle ervaringen neem ik met me mee naar mijn volgende
job; groep 5!
Voor de ouders en kinderen die mij nog niet kennen volgt hier een korte introductie. Ik heet Suzanne
de Beer, ben getrouwd met Jeroen en ben moeder van drie kinderen (Isa & Cato van 21 jaar en
Moos van 19 jaar). Zij studeren in Rotterdam en wonen al op kamers. Ik ben zo’n 25 jaar werkzaam
in het onderwijs, waarvan 17 jaar op De Schakel. Daar ben ik begonnen bij de kleuters, gevolgd door
groep 3,7 en 8.
In mijn vrije tijde sportte ik vroeger veel. Elk jaar neem ik me voor om het tennissen weer op te pikken en weer een rondje te gaan
hardlopen. Aankomend schooljaar ga ik het écht doen! Ik volg wel veel sport op t.v. (maar dat zet geen zoden aan de dijk). Ik volg
Max Verstappen en verheug me op de Tour de France. Verder vind ik het leuk om in de tuin te rommelen, in huis te klussen en een
boek te lezen. Mijn nieuwste tic is haken (niet lachen). Klinkt tuttig maar schijnt hip te zijn dus……
Ik heb heel veel zin om weer op De Schakel te starten in groep 5. We gaan er samen een leerzaam en leuk jaar van maken. Maar
eerst uitrusten in de vakantie! We zien elkaar eind augustus. Tot dan!
Juf Suzanne
Overige taken op onze school
Ellen Rehorst is ook volgend schooljaar onze coördinator leerlingenzorg. Zij zal helaas volgend jaar nog maar voor één dag aan
onze school verbonden zijn. Ellen heeft namelijk een baan aangeboden gekregen als sociotherapeut bij De Banjaard in Gouda, een
prachtkans voor haar. Voor alle werkzaamheden rondom de coördinatie van de leerlingenzorg kunnen we intern een oplossing
bieden. We zullen u hierover na de zomervakantie verder berichten.
Voor allerlei ondersteunende werkzaamheden en begeleiding van (groepjes) leerlingen buiten de klas hebben we een aantal dagen
beschikbaar. Juf Rianne ter Haar , juf Ingeborg Kreuk, juf Ivonne de Ridder en juf Heidi Rutenfrans zijn hiervoor op een aantal
momenten in de week beschikbaar. Heidi is onderwijsassistent en voor onze school weer twee dagen beschikbaar via het budget
passend onderwijs van onze stichting.
Juf Wilmi den Ouden geeft op dinsdag en woensdag de lessen handvaardigheid. Juf Florian van de Griend is naast haar taak als
groepsleerkracht ook voor één dag in de week beschikbaar om de gymlessen te geven. Meester Ruud Boland zal ook volgend
schooljaar de ict verzorgen voor een dagdeel in de week. Juf Hetty geeft op donderdag en vrijdag de godsdienstlessen voor de
groepen 4 t/m 7. Fijn is dat Colette de Haas voor een aantal uurtjes in de week conciërgetaken op zich neemt, zoals ze ook al dit
schooljaar heeft gedaan.
Rien Gebraad, de directeur van de school, zal elke dag aanwezig zijn. Hij heeft in goed overleg met het bestuur van de stichting
afgesproken dat hij afscheid neemt van de school in Ammerstol, zodat hij volgend jaar alle aandacht aan De Schakel kan geven.
Gymnastiek
Op maandag en donderdag beschikken wij over de sporthal in De Drie Maenen. Op maandag worden de gymnastieklessen voor de
groepen 3 t/m 8 verzorgt door juf Florian. Op donderdag geeft de eigen groepsleerkracht de les.
Wilt u erop letten dat uw kind die dagen de sportkleding meeneemt?
Groep 3 t/m 8: gymschoenen, voorzien van een witte anti-slipzool. Geen balletschoentjes. Kort sportbroekje en T–shirtje met
korte mouwtjes zijn verplicht. Graag kleren schoon in een tas meenemen. Minimaal eenmaal per week wordt deze tas weer mee
naar huis genomen. Kinderen die geen gymkleding bij zich hebben, kunnen niet meedoen met de gymles.
Voor de kleuters geldt: gymschoentjes, zonder veters en met een goede zool, om uitglijden te voorkomen. Deze schoentjes worden
op school bewaard. Wel verdient het aanbeveling af en toe te controleren of uw kind toe is aan een maatje groter.
Vakantierooster en planning studiedagen
Zomervakantie 14-07-'18 t/m 26-08-'18

Meivakantie 19-04-'19 t/m 05-05-'19

Herfstvakantie 20-10-'18 t/m 28-10-'18

Hemelvaart + vrijdag 30-05-'19 t/m 31-05-'19

Kerstvakantie 22-12-'18 t/m 06-01-'19

Pinkstervakantie 10-06-'19 t/m 10-06-'19

Voorjaarsvakantie 23-02-'19 t/m 03-03-'19

Zomervakantie 20-07-'19 t/m 30-08-'19

Het team van o.b.s. De Schakel zal ook volgend schooljaar weer een aantal studiedagen hebben om te werken aan de ontwikkeling
van de school. Op deze dagen is er geen school. De planning is als volgt:
•Maandag 10 september 2018

•Maandag 15 april 2019

•Woensdag 7 november 2018

•Dinsdag 11 juni 2019

•Vrijdag 25 januari 2019

•Vrijdag 19 juli 2019

•Vrijdag 22 februari 2019
De kalender in de app en op de website
Planning van festiviteiten, bijzondere dagen, uitstapjes etc. zullen we zoveel mogelijk publiceren in
de kalender op de app en de website. In de app kunt u in de kalender een filter gebruiken. U kunt
bijvoorbeeld filteren op categorie MR-vergaderingen.
Zo kunt u ook filteren op andere categorieën, bijvoorbeeld: studiedagen, vakanties, festiviteiten,
kunst en cultuur.
We zijn nog bezig met de kalender te vullen. Ook in de loop van het schooljaar zullen er nog
activiteiten in de agenda gezet worden, omdat deze nog niet bekend kunnen zijn bij de start.
Benodigdheden volgend schooljaar
Voor de leerlingen in groep 3 t/m 8 wordt u gevraagd te zorgen voor een etui waarin de schrijfspulletjes
bewaard kunnen worden. Wilt u ook zorgen voor een puntenslijper met reservoir. Dat is wel zo fijn, het
voorkomt namelijk lopen door de klas op momenten dat dit niet gewenst is.
In groep 4 krijgen de kinderen van school een vulpen, waarmee zij in dit leerjaar leren schrijven.
De bedoeling is dat deze vulpen de rest van de schooltijd meegaat. Mocht uw kind deze vulpen niet meer
hebben, dan vragen wij u uw kind een vulpen of een blauwe balpen die goed in de hand ligt, mee te
geven. (geen stabilo of fineliner)
De leerlingen in leerjaar 7 en 8 hebben een schoolagenda nodig. Je hebt agenda’s in prijzen variërend van € 1,- tot € 20,-. Een
eenvoudige agenda voldoet. Een agenda met al te veel plaatjes en tierelantijnen leidt alleen maar af.
In de groepen 4, 5, 6/7 en 7/8 we werken met chromebooks. De school heeft ‘oortjes’ voor de leerlingen. De ervaring heeft geleerd
dat veel kinderen van thuis ‘oortjes’ of een koptelefoon meenemen. Op school zijn natuurlijk ook ‘oortjes’ of koptelefoons
beschikbaar.
Ouderraad en de ouders die ons helpen bij het organiseren van de festiviteiten
Deze week was er een gezellige bijeenkomst georganiseerd door de ouderraad om de ouders van de feest- en versiercommissie te
bedanken en nieuwe ouders te introduceren die ons gaan helpen bij het organiseren van de verschillende festiviteiten gedurende het
schooljaar.

Ouderkerkse Jeugdlanddag
Vandaag zijn de inschrijfformulieren voor de Ouderkerkse Jeugdlanddag meegegeven met alle leerlingen. Dit feestelijke spektakel is
op vrijdag 3 augustus 2018 van 10.00 tot 16.00 uur in Geerestein. De entree bedraagt 1 euro,, inclusief eten en drinken. Beneden in
de hal van de school staat een feestelijk versierde bus. De kinderen die zich aan willen melden kunnen het inschrijfformulier hierin
stoppen.
Schoolreizen 1/2/3 en 4/5/6
Op dinsdag 11 september zijn de schoolreizen voor groep 1/2/3 en 4/5/6 gepland. In de app zullen begin volgende week de brieven
gepubliceerd worden met daarin het reisdoel, vertrektijden, de hoogte van de bijdrage etc. Wij vragen u om tijdig, vóór 1 september,
deze bijdrage over te maken.

