
NIEUWSBRIEF 
 

SCHOOLFOTOGRAAF  

Zit mijn jasje goed? Zit mijn dasje goed?  
Om toch nog een mooie herinnering op de gevoelige plaat vast te leggen, zal Linda Mol op 
maandag 29 juni onze leerlingen in groepsverband fotograferen.  Zij zal u informeren hoe u de 
groepsfoto’s kunt bestellen. Er worden alleen groepsfoto’s gemaakt, geen portretfoto’s.  
  
 
ONDERWIJSINSPECTIE 
Het videogesprek met de onderwijsinspecteurs mevr. M. Okkerse en dhr. R. 
de Lange heeft inmiddels plaatsgevonden. De rol van het bestuur m.b.t. het 
afstandsonderwijs is uitgebreid met het managementteam en een aantal 
teamleden besproken. Inmiddels is bekend dat het bestuur van 
Stichting Onderwijs Primair voldoende heeft gescoord op alle 
onderdelen. Te weten: de kwaliteitszorg (KA1), de 
kwaliteitscultuur (KA2) en de manier waarop verantwoording en 
dialoog plaatsvindt (KA3). En daar zijn wij als school van de 
stichting hartstikke trots op!  

Deze week: 
De groepen 
Schoolfotograaf  
Studiedag 25 juni 
Ouders in de school 

Deze week: 
Even voorstellen  
Videogesprek inspectie 
MR  
Vakantierooster  
Juf Marian  
   

Informatie De Schakels  HB HB-Onderwijs 

HB

HB



MR 

 
Bericht van de MR OBS Oudewater, 

Een bijzondere tijd 

Donderdag 12 maart stond de thema-avond gepland, mede georganiseerd door de MR. 
Wij keken er naar uit u hier te treffen, gezamenlijk een interessante avond te hebben en 
met elkaar in gesprek te gaan, o.a. over ons jaarverslag welke u begin maart heeft 
ontvangen.  

Helaas moesten we deze avond op het laatste moment afzeggen. En daarna is er heel wat 
veranderd. Aan de ene kant stond alles stil en waren we aan huis gebonden. Aan de 
andere kant hebben we veel nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen meegemaakt. Van alle 
kanten een tijd die we niet zo snel zullen vergeten. Het belangrijkste is echter onze 
gezondheid en we hopen van harte dat jullie en je  geliefden nog altijd gezond zijn. 

Door de maatregelen zijn we ook als MR minder zichtbaar, maar niet minder actief. In de 
afgelopen periode hebben wij als MR nauw contact gehad met de directie, het team en 
ook de stichting. We hebben diverse extra digitale bijeenkomsten gehad. Om ons voor te 
bereiden op de nieuwe manieren van onderwijs en deze gedurende de periode ook weer 
te evalueren. Wij zijn blij dat de kinderen nu weer gewoon naar school mogen en wij 
hebben bewondering voor het team, dat keihard gewerkt heeft om de bijzondere 
manieren van lesgeven zo goed te laten verlopen en nu weer enthousiast voor de klas 
staat. 

… de lopende zaken 

We zijn de afgelopen periode dus druk bezig geweest met de thuisschool, de halve 
klassen en alle andere noodzakelijke maatregelen. Maar natuurlijk gaan de reguliere zaken 
gewoon door. Zo zijn wij al ruime tijd in overleg over de financiële situatie van onze 
scholen. Onze school heeft een bijzondere samenstelling, met drie kleine afdelingen met 
zeer passend onderwijs op alle niveaus; regulier onderwijs (ook in een mooie dorpse 
omgeving), NT2 (Nederlands tweede taal) en HB (Hoog Begaafden Onderwijs).  

We zijn trots op dit passende onderwijs, maar u zult begrijpen dat dit financieel gezien niet 
eenvoudig is. Wij zijn blij dat we vanuit de Stichting Onderwijs Primair de afgelopen jaren 
financieel ondersteund zijn, voor onder andere de opzet van het HB onderwijs. Maar wij 
begrijpen ook dat deze financiële steun niet blijvend kan zijn. De stichting heeft immers 18 
scholen en het geld kan maar één keer worden besteed.  



Om onze scholen en het passende onderwijs te kunnen behouden is het zaak om de 
begroting van onze school zo spoedig mogelijk gezond te hebben (dus zonder de rode 
cijfers). We hebben hier zeer open met de directie en het MT van de school over kunnen 
nadenken en naar onze mening zijn er zeer goede stappen genomen naar een financieel 
gezonde school.  

Natuurlijk doet dit soms een beetje pijn, maar wij zijn met de directie van mening dat de 
juiste haalbare keuzes zijn gedaan, zonder grote gevolgen voor ons onderwijs en onze 
kinderen. Jullie hebben één en ander al kunnen lezen in de formatie voor het volgend 
schooljaar. 

De MR volgend schooljaar 

Ook als MR kijken we naar het volgend schooljaar. Helaas gaat Rianne Verkaik onze school 
verlaten en daarmee ook onze MR. Rianne dank je wel voor je inzet binnen de MR. We 
vinden het heel jammer dat je ons gaat verlaten, maar we begrijpen je keuze. We wensen 
je veel plezier op je nieuwe school en veel geluk met je gezin. Vanuit het team van de 
Schakels zal volgend schooljaar een ander personeelslid plaats nemen in de MR. Voor de 
Goejanverwelle blijft Mario Peeters lid van de MR. De oudergeleding bestaat uit 3 ouders, 
van elke afdeling één ouder. In de huidige samenstelling vertegenwoordigt Jeroen Mol 
De Goejanverwelle, Marieke van Herk, de Schakels Regulier en ikzelf, Christine van 
Straaten De Schakels HBOO, tevens ben ik voorzitter van de MR. 

Elke ouder verbindt zich voor een periode van drie jaar aan de MR en mag één keer 
herkozen worden. Het is gewenst dat elk jaar maar één ouder aftreedt, zodat de kennis 
binnen de MR zoveel mogelijk behouden blijft. Daarom hebben we als MR besloten dat 
de eerste periode van Marieke met één jaar verlengd wordt, zodat zij volgend jaar aftreedt 
en hopelijk zich herkiesbaar stelt. 

Als MR vinden we het erg fijn dat Jeroen Mol heeft aangegeven het voorzitterschap over 
te willen nemen. Volgend jaar doet hij dat als vertegenwoordiging van de Schakels HBOO. 
(Hij stapt samen met zijn dochter over). 

Ik, Christine van Straaten, heb aan het einde van het schooljaar twee perioden met veel 
plezier in de MR gezeten. Nu is het dus tijd om afscheid te nemen van de MR. Na zo’n 
periode is dat voor ieder ook weer goed, nieuwe mensen nemen nieuwe ideeën en een 
frisse blik mee. 

Hartelijke groet, 
Namens de MR OBS Oudewater 

Christine van Straaten (Voorzitter) 



DANK U WEL  
Na ruim 28 jaar met heel veel plezier 
gewerkt te hebben op OBS De Schakels 
ga ik het volgende schooljaar van start op 
OBS Goejanverwelle in Hekendorp in 
groep 1-2-3. 

Ik wil u via deze weg bedanken voor het 
in mij gestelde vertrouwen en voor alle 
mooie, grappige en ontroerende momenten die ik met jullie kinderen mocht beleven. 

Deze herinneringen blijven, net als De Schakels, voor altijd in mijn hart. 
Veel liefs en wellicht tot ziens,  

Marian 

 

UNIT 1 
In de dierentuin 

Een project opstarten in deze 
Coronatijd was wat lastiger dan ik 
van te voren had gedacht.                   
Eerst natuurlijk de halve klassen, 
geen boeken mogen zoeken met 
elkaar in de bieb maar bestellen 
via een formulier, geen spullen 
van thuis meebrengen voor het 
thema, geen educatief uitje… 

 
Het thema “In de dierentuin” leende zich erg goed voor dat alles. We hebben daarom veel 
filmpjes en online boeken/platen bekeken en besproken om zo toch een goed beeld te 
kunnen krijgen waarom er eigenlijk dierentuinen zijn.                                                                                                                                 
We hebben gekeken naar de verschillende “werelden” waar de dieren in het wild leven (op 
gras, water, ijs, rots, boom)en veel geleerd over hun uiterlijk(schutkleuren)en gedrag.                                
Aan de hand van de voedertijden van de dieren hebben we kennis gemaakt met klokkijken 
en gerekend d.m.v. het kopen van entree kaartjes voor een dierenpark. We zijn nog lang niet 
klaar met onze ontdekkingstocht. We gaan ook nog oefenen met meten waarbij we gaan 
bekijken hoelang de langste slang is (hoeveel kinderen moeten er dan achter elkaar gaan 
liggen?)  

En het educatieve uitje(schoolreisje) naar de dierentuin?  

Dat houden jullie tegoed!                                                                                                                                                                  



EVEN VOORSTELLEN…  

Beste ouders/ verzorgers, 

Mijn naam is Ellen van ‘t Hof- Loggen. U kent mijn misschien als 
de moeder van Sara uit groep 6 en Cas uit groep 2. 
Oorspronkelijk kom ik uit Voorschoten. Ik ben getrouwd met 
Patrick. Ongeveer 10 jaar geleden verhuisden we naar het 
prachtige Oudewater. Mijn eerste 15 jaar als leerkracht heb ik op 
een basisschool in Leiden gewerkt. 

Twee jaar geleden kreeg ik de kans om veel dichter bij huis te 
gaan werken. Ik startte met heel veel plezier op OBS Goejanverwelle in Hekendorp. Nu mag ik uw 
kind (-eren) begeleiden bij het leren. 

Mijn interesse voor hoogbegaafdheid gaat al terug naar mijn eerste jaren voor de klas. Ik vind het 
prettig om met kinderen in gesprek te gaan en te praten voor de verschillende manieren van 
problemen oplossen. Ik denk graag in mogelijkheden.  

Na de uitkomst van Sara haar hoogbegaafdheidsonderzoek, ben ik me nog meer gaan verdiepen 
in het begaafde en hoogbegaafde kind. Ik hoop mijn kennis toe te passen in de groep. Ik vind het 
heel fijn om samen met juf Dicky en een nieuwe duo komend schooljaar aan de slag te gaan. 

Naast mijn werk in groep 4/ 5/ 6, zal ik ook de Engelse lessen van Miss Irene gaan overnemen. De 
Engels taal heeft al langere tijd mijn belangstelling.  

Ook zal ik enkele uren per week ICT taken uitvoeren. Ook hierbij geldt dat dit onderwerp niet 
nieuw is voor mij. In Leiden ben ik enkele jaren ICT- coördinator geweest.  

Ik hoop u komende tijd nog persoonlijk te spreken. Mocht dit niet lukken, dan wens ik u alvast een 
hele mooie zomervakantie. Ik zie u graag na 31 augustus als leerkracht van groep 4-5-6 terug op 
school. 

HB



UNIT 2 
Wat is het enorm fijn om weer elke dag met zijn allen in 
de klas te zitten! Ondanks bepaalde  maatregelen waar 
wij ons nog aan moeten houden, voelde het al snel weer 
als vanouds.  
Door de periode van thuiswerken hebben de 
leerkrachten ook nieuwe ideeën opgedaan betreffende 
de klassenorganisatie op het gebied van instructie geven 
in een combinatiegroep van vier groepen.  
Deze ideeën voeren wij nu uit en hopen hierdoor nog 
meer met alle kinderen te bereiken!  

 

Er wordt in de groep keihard gewerkt!  

Zo zijn de kinderen van groep 5 t/m 7 begonnen met de 
Cito toetsen, spelling, begrijpend lezen en rekenen.  
Wij vinden het ontzettend knap en fijn dat hier goed aan 
wordt gewerkt en dat de kinderen die de Nederlandse taal 
nog lastig vinden zo doorzetten!  

Ook was het heerlijk en gezellig om weer eens met 
creatieve opdrachten aan de slag te gaan!  
Het thema bij 4x Wijzer is ‘dieren’ en dus werd er onder 
begeleiding van juf Merel (stagiaire) een dier gemaakt van 
papier mozaïek. Kies je favoriete dier! 
 

Van juf Willeke (stagiaire) kregen de kinderen de 
opdracht om van een papieren bordje, papier en verf 
een mooie vis te maken. Door al deze mooie werkjes is 
de klas weer helemaal opgevrolijkt voor de laatste paar 
weken tot de zomervakantie!  

Juf Dionne en juf Astrid  



HBOO 3-4-5
DLL opdrachten 

Wij hebben de afgelopen 2 weken hard gewerkt aan de 
biomen.  Heel veel kinderen en ook ouders wisten niet wat 
het was.  Er bestaan 5 grote biomen, water, toendra, woestijn, 
bos en gras. 

De leerlingen hebben een maquette gemaakt van één van 
deze biomen. Ze vonden het fijn om weer samen te werken. 
Ze zijn er hard mee aan de slag gegaan. Er werd gras geplukt, 
plaatjes verzameld etc. Sommige kinderen gingen er zo in op, 
dat ze liever aan hun bioom werkten dan wilden buitenspelen.  
Deze week presenteren de kinderen hun maquette.  

Ondertussen zijn we nu ook begonnen met het volgende 
onderwerp: van de oerknal tot nu.  

 
 
HBOO 5-6
Afgelopen week zijn we aan de slag gegaan met het 
bedenken van leervragen voor ons thema 
'Kringlopen in de natuur - Een wereld vol leven'.  
Veelgestelde vraag was: 'Mag het ook over een dier 
gaan?' Antwoord was dan steevast: 'Ja dat mag, maar 
het moet wel een goede onderzoeksvraag 
zijn!' Natuurlijk rijst dan de vraag: 'Wat is een goede 
onderzoeksvraag?' 
  

Afgelopen vrijdag zijn we ermee aan de slag gegaan.  Filmpje gekeken over het maken van een 
mindmap en die vervolgens gemaakt. Daarbij hebben we niet alleen gekeken naar: 'Wat weet ik 
al, maar daarnaast ook naar: 'Wat wil ik nog weten?' Vervolgens hebben we besproken wat een 
goede vraag is. 
  
Een goede vraag is een open vraag. Dus geen vraag die je kunt beantwoorden met 'ja', 'nee', 'een 
getal' of één antwoord. Om het zeker te weten hebben we het 'Vragenmachientje' gebruikt. Het 
leuke was dat iedereen daardoor anders ging denken en we heel snel tot goede 
onderzoeksvragen kwamen zoals: 

• Hoe werken de longen? 
• Hoe is de huiskat ontstaan? 
• Hoe werkt het gebit van een hond? 

Daarna hebben we besproken waar de presentaties aan moeten voldoen. Ik heb de eerste 
presentatie al binnen en wacht met plezier de andere presentaties af! 

HB
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HBOO 7-8

 

HB



Studiedag 25 juni   
Aanstaande donderdag staat er een studiedag gepland. Een 
diversiteit aan onderwerpen komen aan bod; waaronder de 
groepsbesprekingen. Onze coördinatoren leerlingenzorg: Ina 
van den Berg en Rommy de Jong bespreken met de 
leerkrachten hoe het gaat met de leerlingen, ook ten opzichte 
van de groep. Daarop volgt op 1 juli de schoolbespreking, daar 
kijken we met elkaar naar het totaalplaatje van de school. 
Voorafgaand aan de schoolbespreking worden van de 
resultaten analyses gemaakt. Ook daar is tijdens de studiedag tijd voor vrijgemaakt.  

Afscheid groep 8 
Hoewel dit schooljaar met niets valt te vergelijken t.o.v. voorgaande jaren, wordt er ook dit jaar 
op gepaste wijze afscheid genomen van onze leerlingen. Weliswaar geen eindmusical, maar wel 
een leuk afscheid! Afscheid nemen van elkaar én de school hoort erbij. En daar is samen met de 
leerlingen, de leerkrachten en hulp van een aantal ouders goed over nagedacht. Wij zijn trots dat 
het gelukt is om samen een fijn en origineel afscheid voor de leerlingen van groep 8 te 
organiseren.  

Wat mag u al weten? 
De leerlingen van Unit 2 van juffrouw Dionne en juffrouw Astrid blijven 
op vrijdag 10 juli een nachtje in de school slapen. Voordat de leerlingen 
gaan slapen is er een superleuk avondprogramma voor deze groep 8 
leerlingen geregeld, maar wat?…dat blijft nog even geheim.  
 

De leerlingen van HBOO zijn ook volop bezig om iets leuks te organiseren, maar ook 
dat houden ze liever nog even voor zichzelf.  
Op woensdag 15 juli nemen zij officieel afscheid van onze school en een aantal 
teamleden.  ’s Avonds wordt er een barbecue georganiseerd. 

 

Ouders in de school 
Wij willen u erop attenderen dat het nog steeds niet wenselijk is om u in het schoolgebouw te 
begeven. Bij hoge uitzondering worden er met een aantal ouders en “nieuwe” ouders wél 
afspraken gemaakt om de school te kunnen betreden. In alle andere gevallen is het echt nog de 
bedoeling dat u achter het hek afscheid neemt van uw kind. Mochten wij u toch in de school 
ontmoeten, dan is er in ieder geval van tevoren contact gezocht met de directie of met één van 
de teamleden. Vanzelfsprekend is dat in geval van nood u naar eigen inzicht handelt.  

Alvast onze hartelijke dank voor het meewerken. 

HB
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VAKANTIEROOSTER 2020-2021 

De data van de studiedagen worden op zeer korte termijn vastgesteld.  
Wij houden u op de hoogte. 

OKTOBER
Maandag 19  t/m 23 oktober Herfstvakantie
DECEMBER
Maandag 21 december t/m 1 januari Kerstvakantie
FEBRUARI
Maandag 22 februari t/m 26 februari Voorjaarsvakantie
APRIL
Paasweekend 2 april t/m 5 april
Maandag 26 april t/m 7 mei Meivakantie
MEI
Hemelvaart 13 mei
Pinksteren 24 mei
Maandag  26 april t/m 7 mei Meivakantie
JULI
Maandag 19 juli t/m 27 augustus Zomervakantie
Koningsdag (27-4) en Bevrijdingsdag (5 mei) vinden plaats in de meivakantie


