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Agenda 

 
Datum Activiteit 

15 november Praktische verkeerslessen groep 1 t/m 4 (geen fiets nodig) 

15 november Scholenmarkt voor ouders/leerlingen groep 7 en 8, van 19.00-
20.00 uur in de diverse lokalen 

16 november Praktische verkeerslessen groep 5/6, fiets mee in de ochtend 

19 november Groep 8 naar het Wellant College, fiets en lunchpakket mee! 

22 november Groep 8 naar Driestar College, fiets en lunchpakket mee! 

23 november Uiterste inleverdatum actie Schoenendoos van Edukans 

27 november Volgend Schooljournaal 

28 november Sintcrea 

Bijbelonderwijs 

Bijbelverhalen voor komende weken: 
De Bijbelverhalen die we de komende weken behandelen zijn uit Genesis hoofdstuk 41 tot en met 46 en gaan 
over Jozef als onderkoning, de reizen van zijn broers, de zilveren beker en Jakob naar Egypte. Het lied wat 

centraal staat is “Bewaar de vrede, de vrede in je hart”. De Bijbeltekst die we leren is Genesis 50:20a “Jozef zei tegen zijn 
broers: Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin maar God heeft dat ten goede gekeerd.” 

Welkom 

We mogen de komende weken weer nieuwe leerlingen welkom heten in groep 1. Op 16 november 
is Marein Verkuil jarig. Marein is het zusje van Noortje uit groep 6. Kiki Twigt wordt op 26 
november 4 jaar. En op 27 november is Gio Trouwborst jarig, het broertje van Nikki uit groep 3. 
Wat leuk dat jullie bij ons op school komen. Een hele fijne schooltijd! 

Van de directie 

Personeel 

Juf Yvonne is vorige week ziek geworden. Dat betekent invalleerkrachten voor groep 3-4. We proberen zoveel mogelijk 
stabiliteit in de groep te houden, in het belang van de leerlingen. Juf Dionne is dagelijks betrokken en de parttime-
collega's hebben hulp aangeboden. We hopen op een snel herstel van de juf.  
Juf Yvonne, beterschap gewenst! 
 
Oudergesprekken op maat 
In de komende weken worden de oudergesprekken op maat gepland. De leerkracht belt u om u daarvoor uit te nodigen, 
als hij/zij daar behoefte aan heeft. Wanneer u zelf een gesprek wilt aanvragen, dan kunt u zelf bellen voor een afspraak. 
 
Open lesweek uitgesteld 
De jaarlijkse open lesweek wordt niet in november gehouden, maar uitgesteld tot de tweede week van maart 2019. U 
krijgt daarover bericht via het Schooljournaal. 
 
 
Kerstviering 
Dit schooljaar wordt de kerstviering onder schooltijd gehouden in de groepen. De kinderen krijgen dan ook het boek mee 
dat ze hebben uitgekozen. De viering zal plaatsvinden op vrijdagochtend 21 december. 
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Schoolnieuws 

Scholenmarkt Voortgezet Onderwijs voor ouders en leerlingen van groep 7 en 8 
Aanstaande donderdagavond 15 november van 19.00 - 20.00 uur organiseren we voor leerlingen 
en ouders van groep 7/8 een scholenmarkt voor het Voortgezet Onderwijs. De ouders en 
leerlingen van de Koningin Julianaschool uit Ouderkerk aan den IJssel zijn ook uitgenodigd. De 
volgende scholen zullen aanwezig zijn:  

- het Driestar College 
- de Goudse Waarden vmbo 
- de Goudse Waarden havo/vwo 
- het Wellant College 
- de GSG Leo Vroman 
- het Antonius College 
- De Meander 

 
In elk lokaal op de bovenverdieping van De Kranepoort en De Bron (+ wissellokaal) zijn scholen aanwezig. Elke school 
heeft zijn eigen lokaal, soms ook nog gesplitst in niveau. Een ideale manier om alvast informatie te verzamelen over 
verschillende scholen. In de school hangen ook posters op over deze scholenmarkt. Hierop staat ook welke school in welk 
lokaal aanwezig zal zijn. We hopen u te zien op donderdagavond 15 november. De ouders van de leerlingen van groep 
7/8 hebben hierover ook een brief ontvangen.  
 
Week van de Mediawijsheid (16-23 november): gr7/8 
Thema 2018: Heb jij het onder de duim?  
De invulling van deze week gebeurt door het spelen van het spel: MediaMasters. De 
MediaMasters Game is een interactieve game die kansen biedt om op een toegankelijke 
en uitdagende manier met media in de klas aan de slag te gaan. Spelenderwijs maken 
leerlingen kennis met de kansen en de gevaren die media bieden. De game wordt 
gespeeld tijdens de Week van de Mediawijsheid (16 t/m 23 november 2018), gedurende 
ongeveer één uur per dag. 
 
Spelverloop 
Elke speldag start met een korte aflevering op het digibord. Daarnaast gaan de leerlingen zowel in de klas als thuis aan de 
slag met zogeheten MediaMissies. Dit zijn vragen en opdrachten die te maken hebben met thema’s op het gebied van 
mediawijsheid. Onderwerpen die aan bod komen zijn vloggen, sociale media, privacy, cyberpesten, journalistiek en 
reclame. 
Tijdens de opdrachten moeten kinderen overleggen, samenwerken, zelf media maken, media interpreteren en nemen zij 
het eigen mediagedrag onder de loep. Zo worden zij met én van elkaar mediawijzer. Aan het einde van het spel 

ontvangen alle leerlingen een MediaMasters diploma, hét bewijs dat zij mediawijs met media om kunnen gaan. De klassen 
met de hoogste scores winnen een mooie prijs. 
 
Leerlingen bouwen basiskennis op over mediawijsheid: 

 Analyse: Kritischer leren kijken naar media en beter snappen hoe deze werken 
 Bewustwording: Het effect van media ervaren en beter begrijpen 
 Gedrag: Meer inzicht krijgen in eigen mediagedrag 
 Dialoog: Praten over media: thuis en in de klas 
 Creatie: Ervaren hoe je zelf media kunt inzetten, maken en delen 

 
Schoolarts groep 7 
Op woensdagochtend 21 november en dinsdagmiddag 27 november is de assistente 
van de schoolarts van de GGD (mevr. Van der Kruk) aanwezig voor leerlingen van 
groep 7. Elke leerling krijgt enkele onderzoekjes bij de schoolarts. Voorafgaand aan dit 
bezoek wordt er in de klas alvast gesproken over het thema gezondheid. Aan de 
ouder(s) van groep 7-leerlingen is gevraagd of zij een vragenlijst over hun 
zoon/dochter in willen vullen. Graag uiterlijk vrijdag 16 november retour.  

 
Reminder: Schoenmaatjes Edukans 

Eind deze maand hopen wij als school zo veel mogelijk schoenendozen te hebben, zodat we zo veel 
mogelijk kinderen in ontwikkelingslanden blij kunnen maken met spullen die wij niet zo vaak gebruiken voor 
de actie Schoenmaatjes van Edukans. Dragen jullie ook een steentje bij? Tot en met vrijdag 23 november 
hebben jullie de tijd om de dozen in te leveren. We hopen natuurlijk op heel veel dozen!  
 

Opbrengst collecte Dankdag 
We kunnen met elkaar terugkijken op een fijne Dankdagdienst. De collecte heeft het mooie bedrag van € 197,37 
opgebracht. Hartelijk dank voor uw bijdrage! Het geld gaat naar Edukans voor het verzenden van de schoenendozen.  
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Sintcrea – wie helpt? 
Voor de Sintcrea op woensdag 28 november zijn we nog op zoek naar knutselmateriaal: kleine doosjes zoals 

doosjes van liga, hagelslag, pannenkoekenmix en thee. Ook zijn we op zoek naar zwarte wol. Heeft u nog 
over? Dan is dat zeer welkom! De spullen mogen ingeleverd worden bij de eigen leerkracht.  
Ook zijn we nog op zoek naar enkele ouders die willen helpen met het knutselen op woensdag 28 november 

van 10.30 tot 12.00 uur. Graag aanmelden bij juf Rianne of juf Dionne. 
 
Brandoefening 
Op dinsdag 6 november om 11.00 uur ging het brandalarm af in het gebouw. Er was geen echte brand, maar het ging om 
een oefening. Elk jaar oefenen we met de leerlingen wat de vluchtroutes zijn, wat je wel en niet mag meenemen en hoe 
je je moet gedragen. Binnen 3 minuten stonden alle leerlingen buiten. Goed gedaan!  
 
Bericht van juf Janneke over de opbrengst van de sponsoractie 
Begin juli hebben we een sponsoractie gehouden voor juf Janneke en haar man Gerard 
die nu in Schwerin werken via de zendingsorganisatie GZB. Er is heel veel geld ingezameld 
om speelgoed te kunnen aanschaffen voor de kinderruimte. We ontvingen bericht van juf 
Janneke waar ze het geschonken geld voor gaan gebruiken: 
 
“Wat betreft het speelgoed voor het Patchworkcenter: er wordt in een kinderruimte met 
'jullie' geld een heel groot speelkasteel gebouwd. De nadruk ligt erop dat het bijna 
allemaal met de hand gedaan wordt. Door verschillende mensen die dagelijks in het 
Patchworkcenter te vinden zijn. Die vinden dit een heerlijke uitdaging en zijn daardoor van de straat en nuttig bezig. 
Kinderen worden hier ook bij betrokken doordat ze kleine klusjes mogen doen. Daarnaast willen we van het geld voor in 
diezelfde kinderruimte duplo en lego kopen.  
Als er nog geld over blijft gebruiken we dat om (samen met ander sponsorgeld) padvinderijkleding van te kopen. Men wil 
een padvinderij starten bij het PWC. Met onder andere als doel jongeren (christelijke) normen en waarden te leren.”  

Sint 2018 

Sinterklaasperikelen…..  
Vol verwachting klopt ons hart…. Ja, het is weer bijna zover! Sint met zijn Pieten zijn weer 
onderweg naar ons land en dus ook naar onze school.  
We hebben het een en ander voor u op een rijtje gezet.  

 Vrijdag 16 november  
Vanmiddag trekken de kinderen van groep 5 t/m 8 lootjes in hun groep. Ieder kind krijgt € 
5,- mee. Hiermee kopen zij een cadeautje voor het kind dat op hun lootje staat. Ook 
maken de kinderen een surprise en een gedicht. Graag heel het bedrag gebruiken. Als u 
iets over houdt, dan dit geld op het cadeautje plakken.  

 Dinsdag 20 november 
De kinderen van groep 1/2 mogen hun schoentje zetten in de klas. Dit schoentje (of pantoffel, zelfgemaakt 
schoentje, of …) nemen zij zelf mee naar school. Vannacht komt Zwarte Piet hem misschien wel vullen...  

 Woensdag 21 november  
De schoentjes van groep 1/2 zijn gevuld!! Wat zal er in zitten….?  

 Woensdag 28 november  
Sintcrea: de kinderen gaan groep doorbrekend creatief aan de slag.   

 Maandag 3 december 
Zwarte Piet komt meedoen met de Pietengym van groep 1/2.   

 Woensdag 5 december 
Eindelijk is het zover… Sint bezoekt samen met zijn Pieten onze scholen.  
Om 8.20 uur kunnen de kinderen van groep 5 t/m 8  hun surprise naar binnen brengen en gaan daarna weer 
naar het schoolplein.   
De kinderen van groep 1 t/m 4 houden deze ochtend hun jas aan en verzamelen in de klas.    

We hopen er met elkaar een gezellige tijd van te maken!   

Groep 8 bezoekt Voortgezet Onderwijs 

Bezoek VO-scholen groep 8 
Elk jaar worden er door verschillende scholen van het Voortgezet onderwijs open lesdagen georganiseerd om de 
leerlingen van groep 8 een indruk te geven over hun school. Dit schooljaar zullen de groep 8-leerlingen het Driestar 
College Gouda, de Goudse Waarden en ook het Wellant College bezoeken. We gaan op de fiets, zodat de leerlingen 
bekender worden met de route. Graag rekening houden met het weer (=regenpak indien nodig).  
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Goudse Waarden: dinsdagmiddag 13 november 
De Goudse Waarden (Kanaalstraat – VMBO) zal als eerste bezocht worden op dinsdagmiddag 

13 november van 12.30 -15.15 uur. Op deze dag zullen de leerlingen van groep 8 op school 
lunchen (lunchpakketje meenemen). We vertrekken om 11.55 uur vanaf school. We worden 
om 12.30 uur verwacht. We zullen rond 15.45 uur weer in Gouderak zijn. De leerlingen hoeven 
niet helemaal mee terug naar school, ze mogen zelf naar huis vanaf het Middelblok of de Dorpsstraat. 
 
Wellant College: maandagochtend 19 november 
We bezoeken met heel groep 8 op maandagochtend 19 november van 9.15 - 11.40 uur het 
Wellant College. We verzamelen eerst in de klas en gaan vervolgens met elkaar naar de fietsen. 
We vertrekken uiterlijk 8.40 uur. We zullen uiterlijk 12.30 uur weer op school zijn. Met elkaar 
lunchen we in de klas en vervolgen we het middagprogramma. De gymles die in de middag op het rooster staat, gaat 
gewoon door.  
 
Driestar College: donderdagmiddag 22 november 
Op donderdagmiddag 22 november van 13.00 - 15.00 uur gaan wij naar de open lesmiddag van het 
Driestar College. De leerlingen van groep 8 lunchen deze middag op school. Om 12.30 uur 
vertrekken we richting het Driestar College. We zullen rond 15.15 uur op de fiets vertrekken richting 
Gouderak en zullen uiterlijk om 15.45 uur weer in Gouderak zijn. Ook deze keer hoeven ze niet 

helemaal mee terug naar school, maar mogen ze zelf naar huis vanaf het Middelblok en de Dorpsstraat. 

Spreekuur leerkrachten 

 

Groep Leerkracht(en) Tijdstip 

1a-2a Rianne/Jannie Woensdag 12.30-13.00 uur 

1b-2b Hannah 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 

 

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 
 


