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Agenda 

 
Datum Activiteit 

4 en 5 februari  Adviesgesprekken VO groep 8 ouders en leerlingen 

6 februari Excursie groep 8 naar Madurodam, Binnenhof en Tweede Kamer 

6 februari Excursie groep 5 en 6 naar De Doelen 

7 februari Koffie-uurtje over Andere Schooltijden, vanaf 08.30 uur in de 
gemeenschapsruimte 

11 februari Studiemiddag team, alle leerlingen vrij vanaf 12.00 uur 

14 februari Open ochtend voor ouders met jonge kinderen 

19 februari Volgend Schooljournaal  

19 februari Bijeenkomst gebedsgroep 

21 februari Rapporten mee naar huis 

4 en 7 maart 15-minuten gesprekken 

Bijbelonderwijs 

Bijbelverhalen voor komende weken: 
De Bijbelverhalen die we de komende weken lezen zijn uit Marcus en Lucas: Jezus zegent kinderen, Bartimeüs, 
Zacheüs, Marta en Maria, opwekking Lazarus en de wonderbare visvangst. De Bijbeltekst die we leren is uit   

Lucas 19:9 ‘Jezus zei tegen hem (Zacheüs): Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen.’  

Nieuws 

Babynieuws….. 
Half juli hopen wij ons kleintje te mogen ontmoeten.  
We zijn God dankbaar dat Hij ons dit wondertje heeft gegeven.  
Van juf Yvonne  

Van de directie 

Andere Schooltijden  
In het vorige Schooljournaal vermeldden we het besluit over Andere Schooltijden, met ingang van het volgende 
schooljaar. Er moet nog heel wat gebeuren voor het zover is. De eerste stap is het koffie-uurtje dat a.s. donderdag wordt 
gehouden. Vervolgens gaan we op zoek naar de concrete invulling van de pauzeregeling, toezicht regelen tijdens de 
lunchpauze, bedenken wat er verder nodig is om een prettig lunchmoment in de lokalen te realiseren. De werkgroep 
Andere Schooltijden gaat binnenkort hierover vergaderen.  
 
Koffie-uurtje over Andere Schooltijden  

Op donderdag 7 februari staat een Koffie-uurtje gepland. Het onderwerp is dan Andere Schooltijden. U kunt 
terecht in de gemeenschapsruimte vanaf 8.30 uur. Het gesprek start om 8.45 uur. Alle vragen die u heeft 
kunnen gesteld worden, ook over eventueel andere onderwerpen. Voor jonge kinderen is speelgoed 
voorhanden. Weet u welkom!  

 
Rapporten  
Het 1e rapport zal dit schooljaar op 21 februari mee naar huis gaan. Altijd een spannend moment voor de kinderen en 
voor de ouders. Hoewel: als er reden is voor zorg, heeft u dat al via de leerkrachten gehoord.  
Voor het bespreken van de rapporten maken we een tijdsindeling van telkens 15 minuten per leerling. Volgende week 
dinsdag krijgt u de brief mee waarop u de gewenste dag op het strookje kunt aangeven. De planning komt dan met het 
rapport mee naar huis. De 15 minutengesprekken zijn gepland op maandag 4 en donderdag 7 maart 2019.  
 
Ouderportaal  
In de maanden januari en februari worden diverse toetsen afgenomen bij de kinderen. Deze toetsen zijn een belangrijke 
graadmeter voor de ontwikkeling van de kinderen. Tijdens deze toetsperiode zal het toetsgedeelte op het ouderportaal 
tijdelijk dichtgezet worden. Bij het verschijnen van het eerste rapport zal het toetsgedeelte weer worden opengezet. 
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Studiemiddag 11 februari  
Op maandag 11 februari zijn alle leerlingen ‘s middags vrij. Als team houden we ons dan bezig met de bespreking van de 

resultaten van de leerlingen. Alle toetsen worden doorgenomen. Daarnaast is er ook aandacht voor het welbevinden van 
de leerlingen. Voelen ze zich fijn op school, komt elk kind tot leren en ontwikkelen? En wat kunnen we daar als 
leerkrachten en team aan bijdragen? Altijd een mooie opdracht: het beste zoeken voor elk kind, voor zover dat in onze 
mogelijkheden ligt. Daar gaan we voor, met al onze energie!  
 
Open ochtend, folder met uitnodiging  
Er wordt op 14 februari weer een open ochtend georganiseerd, speciaal voor ouders die vrijblijvend willen komen 
kennismaken met onze school. U ontvangt bij dit Schooljournaal een folder van onze school met daaraanvast een 
uitnodiging voor de open ochtend. Weet u een gezin in uw buurt, wilt u dan de folder met uitnodiging daar afgeven? Alle 
belangstellenden zijn welkom op de open ochtend. Daarnaast kan er altijd een afspraak gemaakt worden voor een 
kennismakingsgesprek met een rondleiding. Van harte aanbevolen!  
En ter attentie: staat uw kind al ingeschreven op school? Als het voor 1 oktober 2020 de 4e verjaardag viert, is het aan te 
bevelen om de inschrijving spoedig te regelen. U kunt bij de directie een inschrijfformulier opvragen. 
 
Schoolbezoek directeur-bestuurder 
Afgelopen donderdag, 31 januari, was dhr. Gert Tissink op onze school op bezoek. Hij sprak met ouders van MR, SAR en 
AC, bezocht drie groepen tijdens de lessen en sprak met 6 kinderen uit groep 6,7 en 8. Daarnaast overlegde hij met team, 

IB en directie. Veel schoolzaken kwamen aan de orde, diverse parels werden genoemd, maar ook de puzzels werden 
besproken. Dhr. Tissink maakte de school de complimenten voor alles wat er gedaan wordt om alle kinderen optimaal 
onderwijs te geven. Dank aan allen die bereid waren om met dhr. Tissink in gesprek te gaan: ouders, leerlingen en 
teamleden. 

Schoolnieuws  

Bezoek Madurodam, Binnenhof en de Tweede Kamer voor groep 8 
Aanstaande woensdag 6 februari gaat groep 8 een bezoek brengen aan de politieke hoofdstad 
van Nederland, namelijk Den Haag. Deze dag wordt georganiseerd door ProDemos: huis voor 
democratie en rechtstaat. De leerlingen leren op een aantrekkelijke en laagdrempelige wijze 
over de Nederlandse politiek. Het programma voor deze dag begint om 9.30 uur in 
Madurodam en eindigt om 13.30 uur op het Binnenhof. 

 
Het programma in het kort:  
 Madurodam: Het programma start hier met Democracity: een educatief rollenspel waarbij leerlingen de 

volksvertegenwoordiging van de fictieve stad Democracity zijn. De leerlingen beslissen op democratische wijze wat er 
in de stad gebouwd gaat worden. In een aparte ruimte zal er een educatief en digitaal spel worden gespeeld. 

 De Kindermiljoenennota: hoe zouden de leerlingen het geld uit de Rijksbegroting verdelen?  
 Binnenhof: Rondleiding door het Binnenhof  
 Tweede Kamer: Rondleiding door de echte Tweede Kamer en wellicht het bijwonen van een plenair debat  
We hopen op een leuke en leerzame dag met elkaar.  
 
Workshops muziek voor groep 3-4, 7-8 en excursie groep 5-6 
Volgende week woensdag 13 februari  verzorgt de Garenspinnerij uit Gouda een workshop muziek voor groep 3/4 en voor 
groep 7/8 in het speellokaal van de school. 
 Groep 7/8 krijgt een workshop gitaar van 10.00-11.00 uur 
 Groep 3/4 krijgt een workshop djembé en percussie van 11.15-12.15 uur 
 Groep 5/6 gaat op 6 februari naar de Doelen in Rotterdam. 

 
Terugblik adviesgesprekken 
Afgelopen maandagavond 5 februari hebben 10 leerlingen hun advies voor het Voortgezet Onderwijs gekregen. Vanavond  
vinden de adviesgesprekken plaats voor de andere groep 8 leerlingen. De stap naar het  Voortgezet Onderwijs komt 
steeds dichterbij. Graag alle aanmeldformulieren van de VO-scholen met de Onderwijskundige Rapporten uiterlijk 
donderdag 19 februari inleveren bij meester Robert, zodat de aanmelding op tijd kan worden geregeld.  
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Kangoeroewedstrijd 
Ook dit jaar doet onze school mee aan de Kangoeroewedstrijd voor groep 4 t/m groep 8. De Kangoeroewedstrijd is de 

grootste internationale reken- en wiskundewedstrijd, die ieder jaar wordt gehouden. De kinderen uit de plusklas en de 
kinderen die een A-score hebben voor CITO rekenen zijn uitgenodigd om deel te nemen aan deze reken- en 
wiskundewedstrijd. Dit is vrijwillig, dus voel je niet verplicht, maar het is wel heel erg leuk! 
 
De kinderen die hier voor in aanmerking komen, krijgen hier eind van deze week een brief over. Bij de brief zit een folder 
met informatie, uitdagende kleuropdracht over patronen en de oefenopgaven (+ antwoorden) van de Kangoeroewedstrijd 
van vorig jaar. Je kunt deze opgaven thuis zelf maken (of samen met iemand) en het ook controleren met de 
antwoorden. Hierdoor ben je alvast goed voorbereid voor de Kangoeroewedstrijd van dit jaar.  
 
Wat houdt deze wedstrijd in? 
De wedstrijd is op donderdag 21 maart 2019 en wordt gehouden onder schooltijd op school.  
De wedstrijd kent meerdere niveaus: 
* wizFUN: voor groep 3 & 4 basisschool 
* wizKID: voor groep 5 & 6 basisschool  
* wizSMART: voor groep 7 & 8 basisschool en klas 1 & 2 vmbo, klas 3 & 4 vmbo basis 
 
 Kangoeroeopgaven … 

*…zijn kleine reken- en wiskundeproblemen 
*…hebben iets verrassends 
*…gaan over getallen, figuren, logisch denken 
*…zijn leerzaam en uitdagend 
*…zijn vooral heel leuk om te maken 
 
Voorleesdagen groep 1/2 door groep 7/8 
Tijdens de Nationale Voorleesdagen heeft groep 7/8 voorgelezen aan kinderen van groep 1/2. Allereerst hebben ze zelf 
een prentenboek uitgekozen en voorbereid. Het doel was niet alleen gezellig voorlezen, maar ook de inhoud van het boek 
zo overbrengen dat de kinderen van groep 1/2 het verhaal konden navertellen n.a.v. de plaatjes in het boek. Wat vonden 
ze het leuk! Aanstaande donderdagmiddag 7 februari lezen ze nogmaals een keer voor aan de kinderen van groep 1/2. 

 
 
 
 
 
 

 
   

Van de Activiteitencommissie 

Na een zwangerschapsverlof van een aantal maanden gaat Rivka Davidse (moeder van Amy en Julia) haar voorzitterschap 
weer oppakken binnen de AC.  
Wij bedanken Patricia (moeder van Britt) voor het tijdelijk overnemen van deze taak. Beide weer veel succes en plezier 
binnen de AC. 
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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.quadrantkindercentra.nl/locaties/rakkertjes 
Centrum Jeugd en Gezin: www.cjggouda.nl 

Spreekuur leerkrachten 

 

Groep Leerkracht(en) Tijdstip 

1a-2a Yvonne Woensdag 12.30-13.00 uur 

1b-2b Hannah Woensdag 12.30-13.00 uur 

3-4 Jannie/Rianne 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 

 
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 
  

http://www.royalkidshome-krimpenerwaard.nl/
http://www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl/
www.quadrantkindercentra.nl/locaties/rakkertjes
../Schooljournaals%202017-2018%20Wordversie/www.cjggouda.nl

