Nieuwsbrief OBS Goejanverwelle
190628

Oudergesprekken
Binnenkort staan de oudergesprekken voor
het tweede rapport weer op het programma
voor de groepen 1 t/m 7.
Via Rapportgesprek heeft u een mail
ontvangen waarin staat hoe en wanneer u zich
kunt inschrijven voor het rapportgesprek. De
inschrijving is inmiddels van start gegaan.
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.
De ouders én leerlingen van groep 7 worden
wel allemaal uitgenodigd. Naast het
rapportgesprek wordt het voorlopig advies
voor het voortgezet onderwijs besproken.

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

Op vrijdagochtend 12 juli neemt juffrouw
Gerda in iedere groep afscheid. Iedere groep
bereid 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:
09.00-09.15 uur Groep 1-2
09.15-09.30 uur Groep 3-4

09.30-09.45 uur Groep 5-6
09.45-10.00 uur Groep 7-8
Tussen 10.00 en 11.00 uur is er in de hal
gelegenheid voor alle ouders om juffrouw
Gerda nog even de hand te schudden.
De leerlingen gaan deze dag niet gymmen in
Oudewater.
Juffrouw Rianne en juffrouw Rommy gaan na
de zomervakantie op De Schakels in
Oudewater aan de slag. Na de zomervakantie
wordt er voor hen een afscheid georganiseerd.

Informatiebijeenkomst
Alle ouders van groep 1-4 van komend
schooljaar hebben een uitnodiging ontvangen
voor de informatiebijeenkomst op maandagmiddag 1 juli om 17.00 uur.
Tijdens deze informatiebijeenkomst zullen wij
u een uitleg geven hoe het reilen en zeilen er
in de praktijk uit zal gaan zien. Uiteraard is er
ook ruimte voor het stellen van vragen.

Optreden Wereldmuziek
Iedereen heeft de warmte getrotseerd om van
dit leuke optreden een succes te maken.
Twee weken hebben de leerlingen geoefend
op de instrumenten stealdrums, trombones,
trompetten en trommels om een muziekstuk in
elkaar te zetten. De rode draad was een lied
uit Suriname. Die klonk op de achtergrond
mee. Alle kinderen hebben om de beurt de
instrumenten en zang mogen ervaren. Het was
weer een mooi spektakel met veel ouders die
kwamen kijken!

Juffrouw Chantal Pinkse
Na de zomervakantie zal ik gaan beginnen aan
een voor mij hele nieuwe uitdaging. Na 14 jaar
werkzaam geweest te zijn op OBS De Vlieger,
is voor mij de tijd aangebroken om mijn
vleugels te spreiden en binnen onze stichting
eens op een andere school te gaan werken. Ik
heb ervaring opgedaan in verschillende
groepen: kleuters, groep 4, 6, 7 en de laatste
jaren voornamelijk in groep 8. Ik kijk er dan ook
enorm naar uit om na de vakantie op de
Goejanverwelle te gaan starten. U zult mij 3
dagen in groep 5/6 vinden en de 4e dag dat ik
aanwezig ben op de Goejanverwelle zal ik
Dionne ondersteunen met ambulante taken als
locatieleider.
Na de zomervakantie heb
ik genoeg tijd om nader
met u, u met mij en
natuurlijk met de kinderen
kennis te maken. Toch
zal ik alvast iets over
mezelf vertellen. Ik ben
37 jaar en woonachtig in
Schoonhoven. Ik ben
moeder van 2 jongens,
Coen (7) en Max (3). Een
echt jongens gezin dus!
In mijn vrije tijd hou ik erg
van sporten. Zo ben ik regelmatig op de
tennisbaan te vinden, spreken we veel af met
vrienden, hou ik erg van winkelen en
stedentripjes maken. Verder doe ik graag
leuke dingen met mijn gezin, ben ik (als het
even kan) op zaterdagochtend op het
voetbalveld langs de lijn te vinden om het team
van mijn zoon aan te moedigen. Als ik even tijd
voor mezelf heb kan ik ook enorm genieten
van een kop thee met een goed boek.
Ik kijk ernaar uit u te zullen gaan zien in
september. Voor nu wens ik u alvast een hele
fijne zomervakantie!
Zonnige groet,
Chantal Pinkse

Lawaaioptocht
Traditioneel wordt het nieuwe schooljaar
geopend met de lawaaioptocht door
Hekendorp. De lawaaioptocht start op
maandag 02 september voor alle leerlingen
die van “buiten” komen stipt om 08.20 uur

naast Eetcafé Goejanverwelle. Samen lopen
we door Hekendorp om alle andere kinderen
op
te
halen.
Ouders
en
andere
belangstellenden zijn van harte uitgenodigd
om mee te lopen met de leerlingen. Vergeet
uw toeter, fluitje, pannendeksels of megafoon
niet, heel Hekendorp mag op deze dag horen
dat de school weer gaat beginnen.

Kennismaken in de nieuwe
groep
Het schooljaar loopt alweer op zijn eind. Op
donderdagochtend 18 juli gaan alle leerlingen
een uurtje kennismaken in hun nieuwe groep.

Etui
De leerkrachten merken ieder jaar dat de
laatjes van veel leerlingen uitpuilen met veel
spulletjes die zij meenemen van thuis. Om te
voorkomen dat de leerlingen elkaar de ogen
uitsteken en vanwege ruimtegebrek in de
laatjes willen de leerkrachten dit komend
schooljaar wat meer gaan reguleren.
Aankomend jaar vragen we alle kinderen van
groep 3 t/m 8 één leeg etui mee te nemen. Van
school krijgen de kinderen de materialen die zij
gedurende het schooljaar nodig zullen
hebben. Dank u wel voor uw medewerking en
begrip.

Wilhelmina van Pruisen
Het kan u niet zijn ontgaan, op zaterdag 14
september wordt de aanhouding van
Wilhelmina van Pruisen op de sluis in
Hekendorp herdacht.
Vanuit de organisatie ontvangt u binnenkort
een brief waarin het aandeel van onze
leerlingen wordt uitgelegd. Houdt u deze
datum alvast vrij in uw agenda!
Na de zomervakantie wordt er op school o.a.
aandacht besteed aan de aanhouding binnen
Vier keer Wijzer. Ook komt de burgemeester
van Oudewater gastlessen geven aan alle
leerlingen.

Studiedag
De studiedag van afgelopen woensdag stond
in het teken van kennismaken, het schooljaar
afsluiten en een vooruitblik naar het nieuwe
schooljaar.
We zijn ’s morgens gezamenlijk 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 logo van OBS De
Schakels bewonderd en collega Jeannette de
Graaf heeft een presentatie gegeven over de
leeromgeving van de leerlingen op het
Chromebook.

De huidige grasmaaier van de schooltuin is
niet functioneel. Heeft u thuis nog een oude
maar goedwerkende diesel grasmaaier (er is
geen stroom aanwezig in de schooltuin) die wij
voor een zacht prijsje mogen overnemen? Wij
horen graag van u.
Hartelijk
bedankt
namens
de
schooltuinvrijwilligers en alle kinderen!

Laatste nieuwsbrief
Na de pauze (met taart) is iedere afdeling
apart aan het werk gegaan.
Team Goejanverwelle is naar Hekendorp
vertrokken en heeft de jaarbestelling in orde
gemaakt en aan de rapporten, Cito analyses
en groepsoverzichten, kunnen werken.
Na een late lunch hebben we gezamenlijk o.a.
gewerkt aan:
- het werkverdelingsplan GJ;
- de puntjes op de i gezet voor groep 1 t/m 4
in de praktijk;
- een doorgaande lijn kindgesprekken en
rapportgesprekken opgezet;
- de informatieavond 2019-2020 besproken.
Al met al was het een volle, maar zeer
zinvolle studiedag!

Afscheid juffrouw Hetty
Op maandagmiddag 8 juli is GVO docente RK,
juffrouw Hetty, voor het laatst.
U bent welkom als u haar die middag even
gedag wilt zeggen.

Hulp gezocht schooltuin
Vorige week heeft u een mail ontvangen van
juffrouw Daniëlle met daarin een oproep vanuit
de schooltuin. Wij zijn dringend op zoek naar
ouders, grootouders, vrienden etc. om te
helpen met het grasmaaien. Wij zijn blij met
alle hulp, groot én klein. Dus kunt u een keertje
het gras maaien, laat het even weten aan
juffrouw Danielle: (danielledezwart@onderwijsprimair.nl)

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:
- Maandag 1 juli gaan de leerlingen van groep
6-8 op excursie met GVO.
- Op dinsdagavond 16 juli nemen onze
leerlingen van groep 8 afscheid met een
spetterende musical. Allizee, Wilmer, Ewout,
Wesley en Lars toi, toi, toi en heel veel
succes op het voortgezet onderwijs!
- Alle leerlingen van groep 7-8 gaan komend
schooljaar van 16-18 september op kamp.
Voor de zomervakantie ontvangen de ouders
de eerste informatie van meester Mario en
juffrouw Ellen.
- De informatieavond van komend schooljaar
staat gepland op dinsdag 24 september 2019.
- De studiedagen voor volgend schooljaar zijn
bijna allemaal bekend:
 Vrijdag 04 oktober 2019
 Dinsdag 11 februari 2020
 Maandag 06 april 2020
 Donderdag 02 juli 2020
Eén studiedag wordt later ingepland, deze
datum volgt.
Rest mij u en uw kinderen alvast een heerlijke
zomervakantie toe te wensen!

Fijne laatste schoolweken en alvast een heerlijke zomervakantie
toegewenst. Na de vakantie zien wij de leerlingen graag terug
op maandagochtend 02 september bij de lawaaioptocht!
Met vriendelijke groet, Team OBS Goejanverwelle

