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Agenda 

 
Datum Activiteit 

4 juli Bijeenkomst gebedskring 

5 juli Sponsorzwemmen en lopen in zwembad De Baan van 14.00 – 
15.00 uur. Komt u ons aanmoedigen? 

9 juli Groep 8 luncht op school i.v.m. voorbereidingen musical, lunch 
meenemen! 

9 juli Afscheidsreceptie voor juf Cobie, juf Corrie en juf Janieke van 
15.00 – 16.00 uur iedereen welkom! 

10 juli Volgend Schooljournaal 

Bijbelonderwijs 

Bijbelverhalen, lied en tekst voor komende weken: 
Met de Bijbelverhalen lezen we uit 1 Koningen vanaf hoofdstuk 16: Elia, Elia en Achab, Elia op de Karmel, Elia 
en Elisa, de olie van de weduwe, Elisa en Naaman. De Bijbeltekst is 1 Koningen 18:39b “Alle Israëlieten zagen 
het en allen vielen op hun knieën en riepen: De HEER is God, de HEER is God!” De liederen die we zingen zijn 

voor de onderbouw “Zingen maakt me blij” en voor de bovenbouw “De Rivier”, beide liederen zijn terug te vinden op You 
Tube. 

Jarige kinderen en juffen 

De komende weken zijn jarig:  
 

Een heel gezellige verjaardag 
toegewenst! 
 
 

Van de directie 

Formatie en groepsverdeling 
Helaas kunnen we nog altijd niet melden welke leerkrachten er volgend jaar voor de diverse groepen zullen staan. Dit 
heeft te maken met de vacature, die nog niet is ingevuld. De sollicitatiegesprekken worden deze week gehouden, zodra er 
duidelijkheid is, zullen we u op de hoogte stellen. 
Wat al wel bekend is: we gaan volgend schooljaar weer met 4 combinatiegroepen werken: groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. En 
vanaf 1 november start een extra kleutergroep, omdat het aantal leerlingen in groep 1-2 stijgt. Welke kinderen precies in 
deze extra groep geplaatst zullen worden wordt na de zomervakantie besloten door de leerkrachten van groep 1-2. 
 
Andere schooltijden? 
In mei hebben we alle ouders gevraagd naar hun mening over Andere Schooltijden voor onze basisschool. Er waren 
vragen over het continurooster, over de vrije woensdagmiddag en over 5 gelijke schooldagen. 
U heeft de tijd genomen om de vragenlijst in te vullen, van ruim 75% van de gezinnen van onze school is een reactie 
binnengekomen. Dank u wel daarvoor!  
De werkgroep is vorige week bij elkaar gekomen om de uitslagen te bespreken. Duidelijk is dat u in grote meerderheid 
vindt dat er iets moet veranderen. Maar welke kant die verandering precies moet uitgaan, daarover verschillen de 
meningen. Deze verschillen zijn op dit moment zodanig dat we nu nog geen principe uitspraak kunnen doen, maar dat we 
dit verder willen onderzoeken.  
De werkgroep gaat na de zomervakantie aan de slag om diverse mogelijkheden op een rij te zetten, met daarbij alvast 
een verdere uitwerking: hoe zien de begin en eindtijden van een lesweek eruit als we voor een bepaald model kiezen. 
Daarnaast berekenen we ook de haalbaarheid van de diverse mogelijkheden: de kinderen moeten wel aan de minimale 
hoeveelheid lesuren in 8 schooljaren komen en we moeten de opvang in de pauzes op een goede manier kunnen 
organiseren. 
Rond de herfstvakantie komen we bij u terug om u de verschillende uitgewerkte modellen met tijden voor te leggen en 
we zullen u dan vragen om uw voorkeur aan te geven. Daarna kunnen we tot besluitvorming komen. Het besluit zal 
vervolgens door het team genomen worden, zowel de MR ouders als de personeelsgeleding zijn hierbij betrokken 
vanwege hun instemmingsrecht. Wordt dus vervolgd…. 

28 juni Klaas Zwijnenburg Groep 7 

30 juni Jerry Boom Groep 7 

3 juli Remco Veltenaar  Groep 8 
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Afscheid collega’s 

Via de email bent u uitgenodigd voor de afscheidsreceptie van juf Cobie, juf Janieke en juf Corrie. 
U bent op maandagmiddag 9 juli van harte welkom in de grote hal van Het Rak, om hen de hand te drukken. We hopen 
dat veel ouders van de gelegenheid gebruik zullen maken. De Activiteitencommissie zorgt dat er een hapje en een drankje 
klaarstaat.  
 
Van juf Conny 
Beste schooljournaallezer, 
Hier weer eens een stukje van mijn hand. Eerst wil ik groep 8 heel veel succes wensen met de musical. Ik vind het heel 
erg jammer om er persoonlijk niet bij te zijn en jullie te zien stralen, want  dat gaat zeker gebeuren. Mijn gezondheid laat 
het echt niet toe.  
Dan misschien de vraag hoe gaat het met u? Na heel veel bezoeken en ellende in het Erasmus ziekenhuis zit ik nu weer te 
wachten op een oproep van de cardioloog, dat is een dokter, die je hart bekijkt.  
We zijn ook natuurlijk heel hard aan het werk met de verhuizing. Dat is een hele klus. Nico en ik moeten van drie 
verdiepingen naar 1 verdieping. Wat hebben wij een hoop verzameld en gooien we nu weg.  
Tot slot wens ik jullie een heel fijne vakantie ook al blijf je gewoon thuis. Tevens een goede start in het vervolgonderwijs 
of in je nieuwe groep in het basisonderwijs. 
Lieve groet van jullie juffie in groep 5 en in gr.1 en 2 Conny Ponsen. 
 

Schoolnieuws 

Voorlichting Klaar voor het Middelbaar voor groep 8  
Dinsdag 26 juni van 13.00 - 14.00 uur zal stichting Jeugd- en Jongerenwerk een voorlichting verzorgen 
voor groep 8 over Klaar voor het Middelbaar. Tijdens deze voorlichting behandelen ze een aantal 
onderwerpen, zoals het werken met het magister.  Magister is een onlinesysteem waarin leerlingen toegang 
hebben tot hun huiswerk, studiewijzers, opdrachten en nog veel meer. Ook besteden ze aandacht aan de 
verschillende lessen die ze volgend jaar gaan krijgen met de bijbehorende afkortingen van de lessen en het 
inplannen van hun huiswerk (gebruik agenda). Daarnaast zal er een stukje aan bod komen over social 
media gebruik en groepsdruk. Ten slotte leren ze ook hoe ze boeken moeten kaften en gaan ze dit ook 
oefenen. Het belooft een interessante voorlichting te worden naast de kennis die we al hebben opgedaan 
vanuit het boekje ‘Naar de Brugklas.’  
 
Sponsorzwemmen voor buurthuis in Schwerin 

De stapels gekleurde blokken bij de ingang van onze school blijven maar groeien! De kinderen 
zijn erg enthousiast met het zoeken naar sponsors voor onze zendingsactie. Het is dan ook al 
bijna zover… Volgende week donderdag, 5 juli, gaan we baantjes zwemmen en rennen voor het 

buurthuis in Schwerin. Van het geld wat wij bij elkaar zwemmen en lopen wordt speelgoed 
gekocht voor het buurthuis. 

Het is de bedoeling dat de kinderen a.s. donderdag 28 juni, hun sponsorlijst inleveren bij de eigen leerkracht. Na het 
zwemmen en rennen krijgen de kinderen hun sponsorlijst weer terug met daarop het aantal baantjes wat ze hebben 
gezwommen/gerend, zodat ze het geld kunnen ophalen bij hun sponsors. Het geld moet uiterlijk maandag 9 juli 
ingeleverd worden bij de eigen leerkracht.   
Nog een aantal aandachtspunten voor donderdag 5 juli: 

 De kinderen gaan om 14.00 uur starten met zwemmen/rennen en willen graag aangemoedigd worden. Komt u 
ook?! 

 Wilt u, wanneer u op de fiets komt, de fiets in de fietsenrekken bij de school neerzetten? 
 Wilt u uw kind een tasje meegeven waar zij hun kleding in kunnen stoppen? Dit om te voorkomen dat er kleding 

zoekraakt. 
 Wilt u helpen bij het aan-en uitkleden van uw kind bij groep 1 en 2? 
 Na de sponsoractie komen we niet meer terug op school. Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 geldt dat zij in het 

zwembad moeten worden opgehaald. Wanneer uw kind alleen naar huis mag of nog mag blijven om vrij te 
zwemmen dan horen wij dat graag van u. 

Heeft u nog vragen dan kunt u die stellen aan juf Jannie of juf Cobie. 

We hopen op een zonnige en geslaagde dag! 
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Musical 
Over twee weken is het zover: de musicaluitvoering van groep 8. De afgelopen tijd zijn we hard bezig 
geweest met de 22 scenes en de 8 liedjes. De uitnodigingen zijn gemaakt en uitgedeeld.  
 
De afscheidsweek ziet er als volgt uit:  

 Maandagochtend 9 juli van 11.00 - 11.45 uur: Zingen van de liedjes voor groep 1/2. De 
leerlingen van groep 8 eten deze middag op school in de klas i.v.m. voorbereidingen voor de 
musicalmiddag.  
 

 Maandagmiddag 9 juli van 13.00 - 15.00 uur: Musicaluitvoering voor groep 3 t/m 7 en groep 8 
van de Kranepoort. Heeft een leerling van groep 8 een zusje/broertje in groep 1/2, dan mag 
hij/zij bij de musicaluitvoering zijn in de middag. 
 

 Maandagavond 9 juli staan de deuren open vanaf 18.30 uur. We beginnen om 19.00 uur. De 
avond is voor familie, vrienden en oud-leerlingen. Elke leerling van groep 8 heeft 5 mensen 
uitgenodigd (maximum aantal i.v.m. de beschikbare ruimte die we hebben). De oud-leerlingen 
vallen niet onder de 5 uitnodigingen.  

 
 Dinsdagavond 10 juli vanaf 18.45 uur: Afscheidsavond voor alleen de ouders van de leerlingen van groep 8. Op 

deze avond zijn ook alle leerkrachten aanwezig en de stagiaires/oud-leerkrachten zijn ook uitgenodigd. De 
afscheidsavond begint om 19.00 uur.  

 
 Woensdag 11 juli: We ruimen met elkaar alles van de musical op en bekijken de musical van de Kranepoort in 

het Dorpshuis . Daarna hebben de leerlingen vrij en hebben ze zomervakantie! Dit zal zijn rond 12.00 uur. Dan is 
de basisschool officieel verleden tijd.  

 
De ouders van de leerlingen van groep 8 ontvangen bij dit Schooljournaal een brief over de gang van zaken in de 
afscheidsweek. Deze informatie zal ook per e-mail worden verstuurd.  
 
Wat vindt u de leukste zomerhit ? 
Afgelopen jaar is er weer muziek gemaakt op De Bron. Zingen, bewegen, ontwerpen, luisteren naar muziek en het 
bespelen van instrumenten zijn allemaal aan bod gekomen. Ook de leerkrachten hebben zich dit jaar verdiept in het 
geven van muziekonderwijs met behulp van de digitale muziekmethode Eigenwijs. 
Voor diegene die er geen genoeg van kunnen krijgen heb ik een lijst samengesteld met leuke muzikale apps.  
Of je kunt natuurlijk je eigen zomerhit bedenken! 
# Mussila ; vele mogelijkheden 
# Funny tunes ; je eigen ritmische muziek maken en opnemen. 
# Barbapapa muziek; veel geluiden, maak je eigen Barbapapa band. 
# Dancing line : beweeg je vingen op de beat van de muziek. 
# Magic tiles : speel de muziek mee. 
Fijne vakantie. 
Jet van Tiel 
 
Rekentip voor de vakantie 

Rekentip: voor alle kinderen en hun ouders, opa’s en oma’s, tantes en ooms, neven en 
nichten, vrienden en vriendinnen… 
Ik ga op reis en neem mee….Rekenen-wiskunde in de vakantie! 
Straks is het zomervakantie. Even geen school, even geen rekenles, even geen huiswerk! 
Dan is er lekker veel tijd om spelletjes te spelen. 

Ik geef wat tips voor leuke spelletjes waarbij de kinderen al hun kennis kunnen gebruiken.  
Smartgames; zoals 'drie kleine biggetjes', het bekende Halli Galli, Speed Cups en SET! Maar ook Koehandel, Pak de zak, 
Dobble, Swish en Blokus Duo zijn zeker geschikt. Alle bovengenoemde spellen zijn leverbaar en te verkrijgen in goede 

spellenzaken en via www.wizz-spel.nl 
Veel speelplezier! 
Juf Lizeth, rekencoördinator 
 
Afscheid groep 8 
Aan het einde van dit schooljournaal heeft iedere leerling een stukje geschreven over zijn/haar 
basisschooltijd. Ook hebben de leerlingen van groep 8 een poster gemaakt over hun nieuwe school.  
Dit alles kunt u vinden in de vitrinekasten in de hal van de school. Bij dit Schooljournaal ontvangt u de 
terugblik van groep 8 leerlingen op hun basisschooltijd. 

 

http://www.wizz-spel.nl/
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Workshop Game Design  
Vrijdagochtend 15 juni kreeg groep 8 op school een workshop Game Design. Deze workshop hadden ze gewonnen met 

hun eerste prijs in de Bankbattle.  De leerlingen van groep 8 (wellicht een aantal ICT'ers in spe ) kregen vandaag 

een snelcursus programmeren  van MaxMusic. In een tijdsbestek van 2 uur bedachten ze een fictief karakter om 
daarmee een spel te maken. Ze leerden hoe ze hun animatie konden laten lopen/rennen/springen e.d. Thuis kunnen ze 

inloggen op www.scratch.mit.edu om verder te gaan met programmeren . Het was een leuke workshop. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Verkeerslessen groep 1 t/m 6 
Vorige week waren er weer praktische verkeerslessen voor de groepen 1 t/m 6. Er stonden verschillende 
verkeershandelingen centraal bij elke groep, zoals het fietsen met bagage op je rug, snel en langzaam 
fietsen afwisselen bij het rijden over een smal gedeelte. Ook groep 1 en 2 deden de verkeersles met de 
fiets. Alle hulpouders bedankt voor de hulp! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de leerlingen 

Klassenfeest!!!!  
Op 20 juni was er een klassenfeest voor groep 7. Voor een project van de plusklas moesten 
wij, Matthea en Marije het klassenfeest organiseren. Iedereen in groep 7 kreeg een 
uitnodiging en moest iets lekkers of iets te drinken meenemen. Op het feest werd iedereen 
eerst verwelkomt door ons en daarna kwam er een quiz. Daarna gingen we een film kijken. 
Ondertussen kreeg iedereen te eten en te drinken, je kon kiezen uit verschillende soorten 
chips, popcorn en snoepjes en van het drinken water, limonade, chocolademelk, cola en 
sinas. Na de film gingen we levend memory spelen. En toen was de avond alweer om. We 
hebben veel geleerd van dit project, bijvoorbeeld dat het veel meer tijd en moeite kost om 
het te organiseren als we dachten. Ook hebben we het die avond heel erg druk gehad. Maar 
er is een goed eindresultaat gekomen en daar zijn we trots op!  
Matthea en Marije  

Interessante websites 

Graag vermelden wij hier een aantal websites die voor u interessant kunnen zijn: 
Naschoolse opvang Royal Kids Home: www.royalkidshome-krimpenerwaard.nl  
Bibliotheek Krimpenerwaard: www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl 

Peuterspeelzaal de Rakkertjes: www.derakkertjesgouderak.nl 
Centrum Jeugd en Gezin: www.cjggouda.nl 
 
 
 
 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.scratch.mit.edu%2F&h=AT0DG4rKGZuHHlwMVYfa2JfGed8ocDQrhnLZbbXGAT8u2MB63jChKBxkIQsje3aBCHvR0XlmB8LBeQr6o-Mwp4BCmbGaephWWeXAgyvm68obvrk6V6h-V3_89j1RFFeo1eY2E2TkzCrLna45F7kyCXXX
http://www.royalkidshome-krimpenerwaard.nl/
http://www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl/
www.derakkertjesgouderak.nl
www.cjggouda.nl
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Spreekuur leerkrachten 
Groep Leerkracht(en) Tijdstip 

1-2 Rianne/Jannie Woensdag 12.30-13.00 uur 

3-4 Lizeth (Cobie) Woensdag 12.30-13.00 uur 

5-6 Alice/Janieke Woensdag 12.30-13.00 uur 

7-8 Robert Woensdag 12.30-13.00 uur 

 Directie Graag volgens afspraak 

 IB Graag volgens afspraak 

Vakantierooster 2017-2018 

 
 

Vakantierooster 2018-2019 

Herfstvakantie Ma.22-10-18 t/m vr 26-10-18 

Kerstvakantie Ma 24-12-18 t/m vr 04-01-19 

Voorjaarsvakantie  Ma 25-02-19 t/m 01-03-19 

Pasen met aansluitend 
meivakantie 

Vr 19-04-19 t/m vr 03-05-19 

Hemelvaartsdagen Do 30-05-19 t/m vr 31-05-19 

Pinksteren Ma 10-06-19 

Zomervakantie Ma 22-07-19 t/m vr 30-08-19 

Overig: lesvrije dagen  

Studiemiddag  Maandagmiddag 11-02-19 

Studiedag  Vrijdag 07-06-19 

Studiedag  Woensdag 03-07-19 

Tenslotte 

Tenslotte wens ik u, mede namens het team, goede weken toe! A. Vaatstra-Bukman, directeur 

Zomervakantie ma. 16-07-18 t/m vr. 24-08-18 


