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Rapportgesprekken
De eerste periode na de kerstvakantie zit er
bijna op. Afgelopen dagen hebben de
leerkrachten de eerste rapportgesprekken
gevoerd. Het is prettig om de ervaringen met
de ouders te kunnen delen. Inmiddels
hebben alle leerlingen hun rapport mee naar
huis gekregen.
Morgen begint de voorjaarsvakantie. Wij
wensen iedereen een fijne week toe.

Dag van de leerplicht
Tijdens de 'Dag van de Leerplicht' wordt
stilgestaan bij het recht op onderwijs. Dit is
jaarlijks op de derde donderdag in maart. Het
doel van de 'Dag van de Leerplicht' is het
onder de aandacht brengen van de leerplicht
bij leerlingen, ouders, scholen en andere
betrokkenen.
Op donderdag 21 maart komen de
leerplichtambtenaar en de wethouder bij de
leerlingen van groep 7-8 van Unit 2 op
bezoek. Zij houden met groep 7 of 8 een
interactief gesprek aan de hand van een quiz
met een aantal prikkelende vragen. Daarbij
hoort uiteraard een prijsuitreiking en een
speech van de wethouder.

Thema Universum
We hebben deze week het thema
‘Universum’
afgesloten
met
een
uitloopmiddag. De leerlingen hebben alles
wat ze geleerd en gemaakt hebben aan hun
ouders en belangstellenden gepresenteerd.
Na de vakantie starten we met het nieuwe
thema “Beeldende kunst”.

ISS geweest.
Het was een geslaagd uitje en dank aan alle
ouders die mee zijn geweest.

Koffie- en thee bijeenkomsten
Op zowel De Schakels en UnIQ-Athena zijn
wij gestart met koffie- en theebijeenkomsten.
Het doel van deze bijeenkomsten is elkaar
op informele wijze te ontmoeten, vragen te
stellen en ervaringen te delen. U als ouder
wordt via de mail geïnformeerd over de
verdere invulling en details.

Wij hopen u allen regelmatig te zien.

Vier keer wijzer
Inmiddels zijn de thema’s “Het is koud” (Unit
1) en “Er was eens” (Unit 2) afgerond.
Na de voorjaarsvakantie starten de
leerlingen met het nieuwe thema:
“Gevaarlijk!”.
De leerlingen van Unit 1
werken over piraten, indianen
en dino’s en de leerlingen van
Unit 2 met de prehistorie, oerdieren en twee
keer oorlog in Nederland.
De leerlingen gaan weer aan de slag met de
themamuur, thematafel, de leervragen en
de themakaarten.

Space Expo
De leerlingen zijn op excursie geweest naar
Space Expo in Noordwijk.
Ze hebben een boeiende lezing gevolgd over
de voorbereiding van een ruimtereis van een
astronaut, hoewel André Kuipers zichzelf
liever een ruimtevaarder noemt. Er kwamen
veel interessante wetenswaardigheden
voorbij. Na de lezing hebben ze het museum
bezocht en zijn ze o.a. in de replica van het

Jaarkalender
Op de website van onze school kunt u de
jaarkalender vinden, www.obsschakels.nl/
category/jaarkalender. Hierin staan alle
activiteiten, vakanties en studiedagen in een
handig overzicht. Op deze manier hoeft u
niets te missen.

