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Agenda 

 
Datum Activiteit 

26 september Bijeenkomst gebedsgroep 

26-28 september Schoolkamp groep 8 

27 september Schoolreis groep 1 t/m 7, om 08.15 uur op school! 

2 oktober Informatieavond voor ouders van leerlingen in groep 8, start 
19.30 uur 

3 oktober Schoolkorfbaltoernooi 

3 oktober  Start Kinderboekenweek 

9 oktober Volgend Schooljournaal  

18 oktober Kijkavond project Kinderboekenweek 

15 november Scholenmarkt voor ouders/leerlingen groep 7 en 8, info volgt 

Bijbelonderwijs 

Bijbelverhalen voor komende weken: 
De Bijbelverhalen die we de komende weken behandelen zijn uit Genesis en gaan over Abram.  
 

Van de directie 

De eerste schoolweken 
De kop is eraf, het schooljaar is inmiddels al 4 weken oud. De informatieavonden zijn geweest en de ouder-
vertelgesprekken zijn gehouden. In de lokalen houden de leerkrachten zich bezig met lesgeven, maar ook nadrukkelijk 
met de groepscultuur, het sociale verband en de regels die in de groep en in de school gelden. We moeten elk jaar weer 
even wennen aan elkaar en geven onszelf daar een aantal weken de tijd voor.  
 
Andere schooltijden 
De werkgroep Andere Schooltijden is weer bij elkaar geweest. Op basis van de uitslag van de enquête die in mei is 
gehouden willen we u graag nog een keer om uw mening vragen. We zijn een enquête aan het voorbereiden, waarin we 
u twee modellen willen voorleggen. Eén model met vijf gelijke schooldagen en een ander model met 4 gelijke dagen en 
een vrije woensdagmiddag. Bij de enquête krijgt u precies te zien hoe de schooltijden er in beide gevallen uit gaan zien. 
In de 2e week van oktober zal de enquête verspreid worden, u heeft dan tot de herfstvakantie de tijd om uw voorkeur 
voor een van beide modellen aan te geven. 
Er is nog niets besloten over een wijziging in de huidige schooltijden. Het team zal voor de kerstvakantie een besluit 
nemen en daarbij uw mening (de uitslag van de enquêtes) meenemen. De enquête is dus geen bindend advies aan het 
team, we vragen wel graag uw mening. 
 
Schoolfoto’s 
Uw kind heeft vorige week de kaart met inlogcodes mee gekregen, zodat u zelf de schoolfoto’s kunt bestellen. Om in 
aanmerking te komen voor de gratis groepsfoto moet het bestellen uiterlijk woensdag (morgen dus) gedaan zijn. Dus als 
u nog geen actie hebt genomen, dan is “spoed” het advies. 
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Schoolnieuws 

Schoolfruit 
U heeft informatie ontvangen over schoolfruit, wat aangeboden wordt door DiVers. Hierbij was aangegeven 
dat DiVers alleen wil leveren bij minimaal 10 deelnemers. Helaas hebben wij slechts 1 aanmelding binnen 
gekregen en zal het schoolfruit dit jaar niet geleverd gaan worden.  
 

Schoolreis 2018 voor groep 1 tot en met 7 
Op donderdag 27 september gaan we op schoolreis met groep 1 tot en met 7.  
De bestemming is al eerder aan u bekend gemaakt. We gaan naar de Spelerij in Dieren. 
De wonderlijkste speel- en ontdekplek van Nederland! Naast de hele dag spelen en 
ontdekken bezoeken de kinderen van groep 1 tot en met 5 een voorstelling in het 
theater. De kinderen van groep 6 en 7 mogen werken in de Uitvinderij. Tussen de 
middag bakken de kinderen onder begeleiding hun eigen broodjes en krijgen dan ook een 
glas limonade. Voordat we aan de terugreis beginnen, krijgen de kinderen een ijsje. Wilt 
u zorgen dat uw kind in een rugtas (met naam) voldoende drinken en een tussendoortje 
bij zich heeft. Een snoepje voor in de bus mag, maar niet te veel. De kinderen mogen geen zakgeld meenemen. Tijdens 
het spelen worden alle tassen op een gezamenlijke plek bewaard.  
  
Alle kinderen en de begeleiders dragen deze dag een school T-shirt, dit krijgt uw kind op woensdag alvast mee naar huis. 
Wilt u dit shirt op vrijdag ongewassen weer mee naar school geven, graag inleveren bij de eigen leerkracht. Denkt u bij 
de kledingkeuze aan kleding die tegen een stootje kan en bij minder goed weer een (regen)jas.  
  
De kinderen worden om 8.15 uur in het eigen lokaal verwacht. We beginnen in de klas en vertrekken dan gezamenlijk 
naar de bussen. We hopen dan rond 8.30 uur te vertrekken en verwachten omstreeks 17.00 uur weer terug te zijn.   
  
De kosten voor deze dag zijn € 28,50 per leerling. Graag ontvangen wij dit bedrag uiterlijk 26 september op Iban-nummer 
NL70 RABO 0322 5070 14 t.n.v. PCPO Krimpenerwaard onder vermelding van schoolreis, de naam van uw kind(eren) en 
de groep.  
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met juf Lizeth.   
Wij hopen op een gezellige, zonnige dag!  
 
Kamp groep 8!  
‘Meester… wij hebben echt super veel zin in kamp.’ Aldus een aantal leerlingen . Het enthousiasme 

is erg groot, zowel bij de leerlingen als bij de kampleiding. Alles is doorgenomen en is voorbereid: 
klaar voor een mooi (en droog) kamp! Morgen (woensdag 26 september) vertrekken we om 9.00 
uur. Alle leerlingen van groep 1 t/m 7 en hopelijk veel ouders zullen ons uitzwaaien. Op vrijdag 28 
september rond 16.15 uur zijn we weer terug op school. Tijdens kamp zal er ook gefilmd worden. 
Van deze beelden wordt een mooie kampfilm gemaakt, die we rond november tijdens de kampreünie 
zullen bekijken met elkaar.  
Juf Hannah Bouter (start binnenkort als extra leerkracht op onze school) zal woensdag t/m vrijdag lesgeven aan groep 7 
en ook meegaan op schoolreis.  
 
Ik eet het beter 

Ik eet het beter is een educatief platform van Albert Heijn dat in samenwerking met het 
Voedingscentrum lesprogramma’s ontwikkelt, die basisschoolleerlingen actief aanzetten tot een gezonde 
leefstijl. 
Komende week is “De Week van de Pauzehap” voor de groepen 5 t/m 8. De leerlingen van deze groepen 
krijgen deze week lekkere, gezonde tussendoortjes. Bij alle lesprogramma’s van “Ik eet het beter” ligt de 

nadruk op samen doen en samen beleven. Een gezonde leefstijl wordt vanzelf leuk, op school maar ook daarbuiten! 
 
Informatieavond Voortgezet Onderwijs groep 8 
Op dinsdag 2 oktober om 19.30 uur is de informatieavond over het Voortgezet Onderwijs voor de ouders van groep 8. 
Tijdens deze voorlichting wordt u geïnformeerd over de volgende zaken: 

 Wat wij doen om uw zoon/dochter klaar te maken voor het VO 
 Wat er van u en uw zoon/dochter verwacht wordt (denk hierbij aan het bezoeken van 

verschillende scholen) 
 Scholen in de omgeving met beknopte informatie per school 
 Uitleg per niveau en het bepalen van het vervolgniveau  
 Data adviesgesprekken, inschrijftermijn e.d.  
 Informatie over de eindtoets en het effect hiervan op het eerder gegeven advies 
 Documenten die nodig zijn voor de overdracht 

U krijgt bij de informatieavond ook de keuzegids over de Voortgezet Onderwijs scholen mee. Hierin staat elke school in de 
omgeving Gouda, informatie over de scholen en ook zijn de open dagen hierin vermeld.  
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In de maand november zullen de groep 8-leerlingen ook verschillende open dagen van scholen gaan bezoeken met de 
klas.  

 
Daarnaast zal er dit jaar ook weer een scholenmarkt georganiseerd worden in samenwerking met de Kranepoort. De 
datum is bekend en dat is donderdagavond 15 november. De scholen voor Voortgezet Onderwijs in de omgeving zijn 
uitgenodigd. U hoort op een later moment nog welke scholen er daadwerkelijk op de scholenmarkt aanwezig zullen zijn. 
Op deze avond zijn alle ouders en leerlingen van zowel groep 7 als groep 8 welkom!  
 
Schoolkorfbaltoernooi woensdag 3 oktober  

Vorige week hebben de leerlingen die zich hebben opgegeven (42 kinderen!) een brief gekregen met alle 
informatie over het toernooi. In deze brief staat onder andere de verdeling van de teams en de tijden 
wanneer ze vertrekken van school. Dinsdag 2 oktober krijgen de leerlingen die meedoen een school T-shirt 
mee. In de middag bij groep 3/4 is juf Rianne aanwezig. Eind van de middag/avond bij de groepen 5/6 en 
7/8 is meester Robert aanwezig. Alvast veel sportplezier gewenst!  

Terugblik Prinsjesdag groep 7/8 
Afgelopen week heeft groep 7/8 in de klas de rit met de glazen koets en de troonrede 
bekeken. Daarnaast is er vooral aandacht besteed aan het voeren van debatten. De klas 
werd verdeeld in 6  groepen en elk groepje kreeg een stelling (motie). Deze motie moesten 

zij voorbereiden en gaan beargumenteren in de klas. Via de interruptie microfoon die in de 
klas werd neergezet, mochten ze vragen aan elkaar stellen. Leuk om te zien hoe ze dit 
deden! Er werd ook gestemd over alle moties. De voor- en tegenstanders gingen daarna 
met elkaar in debat. Goed gedaan jongens en meiden. 
 
Op woensdag 6 februari 2019 van 9.30 - 13.30 uur zullen de leerlingen van groep 8 een bezoek brengen aan 
Madurodam, het Binnenhof en ook de Tweede Kamer georganiseerd door ProDemos. Hier zullen ze nog meer leren over 
de politiek in Nederland op een interactieve manier. Vanwege de grote vraag naar deze excursie, zijn alleen de 
woensdagen nog beschikbaar. Dit zal betekenen dat de excursie ook deels buiten schooltijd valt. Rond 14.30 uur zullen 
we weer terug zijn. Graag deze datum vrij houden! T.z.t. zullen er ouders worden gevraagd die meegaan (met de auto). 

Van de activiteitencommissie 

Het nieuwe schooljaar start ook met wat wijzigingen in de activiteitencommissie. Liane Schep is 
gestopt omdat Ian naar het Voortgezet onderwijs is. Ook Johanna Boele (de moeder van Scott en Levi) 
is gestopt. Heel hartelijk bedankt voor jullie bijdrage de afgelopen jaren! 
We zijn blij dat Serena Robijn heeft aangegeven te willen helpen. Zij zal als secretaris aan de slag 

gaan. Rivka Davidse stopt tijdelijk, om een mooie reden: zij gaat met zwangerschapsverlof. Haar taak 
als voorzitter zal in die periode worden overgenomen door Patricia Bennink. Fijn Patricia dat je dat wilt 
doen! 
 
We zijn nog hard op zoek naar een nieuw AC-lid. Vind je het leuk om met praktische zaken binnen de 
school te helpen, organiseren en ondersteunen? Voor informatie kun je terecht bij Patricia Bennink. 

Van de luizencontrole 

Op dit moment is er nog steeds hoofdluis actief op school. Wilt u alert blijven en ook blijven kammen en controleren? Des 
te sneller is de hoofdluis verdwenen! 

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 
 
 
 
 
 
 

http://www.royalkidshome-krimpenerwaard.nl/
http://www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl/
../Schooljournaals%202017-2018%20Wordversie/www.derakkertjesgouderak.nl
../Schooljournaals%202017-2018%20Wordversie/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 Yvonne Woensdag 12.30-13.00 uur 

5-6 Lizeth/Alice Woensdag 12.30-13.00 uur 

7-8 Robert Woensdag 12.30-13.00 uur 

 Directie Graag volgens afspraak 

 IB Graag volgens afspraak 

 
 

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 (mid)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 
 


