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Rapportgesprekken
Binnenkort staan de oudergesprekken voor
het tweede rapport weer op het programma
voor de groepen 1 t/m 7.
De laatste rapportgesprekken zijn voor de
groepen 1 t/m 6 facultatief. U bent van harte
welkom als u een gesprek wilt met de
leerkracht van uw kind. Als u zich niet
inschrijft, dan gaan wij ervan uit dat u daar
geen behoefte aan heeft.
OBS De Schakels
Rapportgesprek
08, 09 en/of 11 juli
Kinderen aanwezig Nee: Groep 1 t/m 6
bij rapportgesprek? Ja: De leerlingen
van groep 7 i.v.m.
het voorlopig
advies voor het
voortgezet
onderwijs
Rapport mee
12 juli
OBS De Schakels-UnIQ Athena
Rapportgesprek
08 juli
Kinderen aanwezig Ja
bij rapportgesprek?
Rapport mee
12 juli
Komende week worden de inschrijflijsten
weer opgehangen in de school.
Komt u als ouder deze week niet op school?
Dan kunt u vanaf dinsdagmiddag 2 juli na
schooltijd (!) naar school bellen en vragen
naar de leerkracht van uw kind. Zij kan met u
meekijken welke tijden er beschikbaar zijn.

Afscheid Juffrouw Gerda
Zoals u weet neemt Gerda Olivier afscheid
als directeur van De Schakels-UnIQ Athena.
Zij wordt opgevolgd door Dionne Tieman.
Omdat zij zeer veel voor de school heeft
betekend, willen we haar een feestelijk
afscheid geven. Uiteraard hebben wij haar
persoonlijke wensen daarin meegenomen.

Op maandagmiddag 15 juli neemt juffrouw
Gerda in iedere groep afscheid. Iedere groep
bereidt iets voor om het afscheid aan te
kleden. Alle ouders van iedere groep worden
uitgenodigd om bij het afscheid in de groep
aanwezig te zijn:
12.30 - 12.45 uur Groep 6-7-8 UA
12.50 - 13.05 uur Groep 3-4-5 UA
13.10 - 13.25 uur Unit 2
13.30 - 13.45 uur Unit 1
Tussen 13.45 uur en 14.15 uur is er
gelegenheid voor alle ouders om juffrouw
Gerda nog even de hand te schudden. Om
14.15 uur zwaaien we juffrouw Gerda met de
hele school symbolisch uit.
De leerlingen van Unit 1 en Unit 2 zijn deze
dag rond 14.15 uur uit.

Optreden Wereldmuziek
We hebben afgelopen dinsdag de warmte
getrotseerd om van de afsluiting van de
derde ronde Muziekhuis een succes te
maken.
Twee weken lang hebben de leerlingen om
de beurt, in een doordraaisysteem, geoefend
op de instrumenten stealdrums, trombones,
trompetten en trommels. De rode draad van
de afsluiting was een Surinaams lied, deze
klonk op de achtergrond mee. Het was weer
een mooi spektakel!

Studiedag
De studiedag van afgelopen woensdag stond
in het teken van kennismaken, het schooljaar
afsluiten en een vooruitblik naar het nieuwe
schooljaar.

Wij zijn ’s morgens met het hele team gestart
op De Schakels in Oudewater. Alle nieuwe
collega’s waren daarbij aanwezig en hebben
zich aan het team voorgesteld.
Gezamenlijk hebben we besluiten genomen
binnen het werkverdelingsplan voor komend
schooljaar, het nieuwe gecombineerde logo
van OBS De Schakels - UnIQ Athena
bewonderd en collega Jeannette de Graaf
heeft een presentatie gegeven over de
leeromgeving van de leerlingen op het
Chromebook.

Na de pauze is het team van de
Goejanverwelle naar Hekendorp vertrokken
voor hun vervolg van de studiedag en
hebben de twee afdelingen van De Schakels
zich opgesplitst:
Team Schakels heeft zich gebogen over o.a.:
- het werkverdelingsplan Schakels;
- de puntjes op de i gezet voor de musical
van groep 8;
- de informatieavond 2019-2020 besproken;
- gekeken naar de nieuwe tool “Bordfolio”;
- de schoolregels geëvalueerd.
Team UnIQ Athena heeft de eerste scholing
achter de rug:
- Concept UnIQ Athena in de praktijk;
- Hoogbegaafdheid;
- Vragen van de teamleden beantwoord.
In de middag heeft het hele team de
jaarbestelling in orde gemaakt en aan de
rapporten,
Cito
analyses
en
de
groepsoverzichten kunnen werken.
Al met al was het een volle, maar zeer
geslaagde studiedag!

Afscheid groep 8 UnIQ Athena
Ook voor de leerlingen van groep 8 UA staat
er een feestelijk afscheid op het programma,
zij hebben zelf een groot aandeel gehad in
de organisatie.
Tijdens de schooldag op vrijdag 12 juli staan
er “geheime dingen” op het programma voor
groep 6-7-8 en om 14.00 uur vertrekken alle
groepen van UA naar IJsselstein. Daar
kunnen de leerlingen heerlijk spelen (voor
ieder wat wils) en rond 17.00 uur gaat de
BBQ aan. De ouders en broertjes en zusjes
eten gezellig mee.

Vervanging laatste 2 weken
De laatste twee weken voor de zomervakantie worden als volgt ingevuld:
UnIQ Athena Groep 6-7-8
Ma
08-15 juli
Juffrouw José
Di
09-16 juli
Juffrouw José
Wo
10-17 juli
Juffrouw Jeannette
Do
11-18 juli
Juffrouw Jeannette
Vr
12 juli
Juffrouw Jeannette

Ma
Di
Wo
Do

Afscheid groep 8 De Schakels
Traditioneel wordt er veel werk gemaakt van
het afscheid van groep 8.
Op woensdag 17 juli nemen onze groep 8
leerlingen afscheid met de spetterende
musical “Help, we zijn het bruidspaar kwijt!”
’s Middags is de generale repetitie voor de
hele school en ‘s avonds de uitvoering voor
de familie. Tussendoor eten de leerlingen
van groep 8 gezellig patat op school.

De ouders zijn geïnformeerd via de mail.

Vr

Unit 2
Juffrouw Astrid
Juffrouw Dionne B
09-16 juli
Juffrouw Astrid
Juffrouw Dionne B
10-17 juli
Juffrouw Astrid
Meester Stijn
11-18 juli
Juffrouw Astrid
Meester Stijn
12 juli
Juffrouw Dionne B
Meester Stijn
08-15 juli

Meester Stijn Stolwijk
Het hele schooljaar heeft meester Stijn stage
gelopen bij Unit 1 en Unit 2. Wij zijn trots u te
kunnen melden dat hij inmiddels zijn diploma
heeft gehaald, hij is nu officieel onderwijsassistent.
Stijn, van harte gefeliciteerd met het behalen
van je diploma en veel succes op de Pabo!

Laatste nieuwsbrief

Agenda

Nog een kleine drie weken en dan is het
zomervakantie. U heeft zojuist de laatste
nieuwsbrief van dit schooljaar gelezen.
Mocht er voor de vakantie nog nieuws zijn,
dan wordt u uiteraard op de hoogte
gehouden. Vanwege de laatste studiedag
van dit jaar start de zomervakantie voor onze
leerlingen op vrijdag 19 juli.
Nog een aantal zaken voor u op een rijtje:
- De leerlingen van groep 7-8 van De
Schakels gaan komend schooljaar wel op
kamp maar pas voor de zomer van 2020
i.v.m. het zwangerschapsverlof van juffrouw
Dionne.
- De informatieavond van beide afdelingen
staat gepland op maandag 23 september
2019.
- De studiedagen voor volgend schooljaar
zijn bijna allemaal bekend:
 Vrijdag 04 oktober 2019
 Woensdag 12 februari 2020
 Maandag 06 april 2020
 Donderdag 25 juni 2020
Eén studiedag wordt later ingepland, deze
datum volgt.
Rest mij u en uw kinderen alvast een
heerlijke zomervakantie toe te wensen!

Op verzoek staat de activiteitenkalender, tot
de app gereed is, niet alleen op de website
maar ook in de nieuwsbrief:
UnIQ Athena:
01 juli
Excursie Reypenaer
pakhuis Woerden
Rapportgesprek
08, 09 en/of 11
juli
UnIQ-Athena:
12 juli
Afscheid groep 8
Afscheid juffrouw
15 juli
Gerda
De Schakels:
17 juli
Musical groep 8
Voorlopig laatste
17 juli
werkdag van
juffrouw Dionne B.
vanwege haar
zwangerschapsverlof
Laatste schooldag
18 juli
Zomervakantie
19 juli (leerlingen
vrij) t/m 30
augustus

Fijne laatste schoolweken en alvast een heerlijke
zomervakantie toegewenst. Na de vakantie zien wij de
leerlingen graag terug op maandagochtend 02 september!
Met vriendelijke groet, Team OBS De Schakels-UnIQ Athena

