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Agenda 

 
Datum Activiteit 

7 juni Studiedag team, alle leerlingen de hele dag vrij 

11 juni Zwemles met kleding, kijkochtend voor ouders 

13 juni  Sing-in in gymzaal van Het Rak om 18.30 uur 

18 juni Volgend Schooljournaal 

19 juni Bijeenkomst gebedsgroep 

20 juni Praktische verkeersles groep 1 t/m 4, fiets mee! 

25 juni Praktische verkeersles groep 5 t/m 6, fiets mee! 

25 juni Koffie-uurtje over communicatie, om 08.30 uur 

25 juni In de middag uitreiking EHBO-diploma groep 8 in het zwembad 

25 juni  Informatie-/instructiebijeenkomst voor hulpouders tijdens de 
middagpauze vanaf het nieuwe schooljaar. Aanvang 19.30 uur 

Bijbelonderwijs 

Bijbelverhalen voor komende weken: 
De Bijbelverhalen die we de komende weken lezen zijn uit Handelingen vanaf hoofdstuk 2: Pinksteren, de eerste 
gemeente, genezing van een verlamde, Petrus en Johannes, bevrijd uit de gevangenis, de kamerling. De Psalm is 

Psalm 47:3. 

Welkom 

Odette, die pas gestart is in groep 1A, heeft op 15 april een zusje gekregen: Kathelijne. Van harte gefeliciteerd 
en heel veel geluk met elkaar! 

Van de directie 

Schoolorganisatie 

In de laatste weken van dit schooljaar zijn we druk met afronden van de lessen, de toetsen komen er weer aan, de 
rapporten worden voorbereid. We bespreken alle ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen schooljaar. Daar mogen 
we best trots op zijn: veel kinderen hebben een mooie ontwikkeling doorgemaakt, er is een fijne einduitslag van de 
eindtoets, met veel ouders is op een positieve manier samengewerkt in het belang van hun kind. Onze dank daarvoor! We 
zijn natuurlijk ook aan het nadenken over het afscheid van juf Rianne en meester Robert. 
Daarnaast kijken we alvast vooruit naar het volgende schooljaar: welke leerkracht komt er voor welke groep, welke 
plannen maken we en welke studieonderwerpen pakken we op? Altijd weer spannend. Begin juli hoort u welke groep door 
welke leerkracht les gaat krijgen. Nog even geduld dus…. 
 
Tijdelijk afscheid juf Yvonne 
Juf Yvonne gaat eind deze week met zwangerschapsverlof. Juf Yvonne, we wensen u een goede 
en gezonde laatste periode van zwangerschap toe. En we hopen dat u en uw man gezegend 
zullen worden met een mooi en gezond kindje! 
Juf Yvonne zal in groep 1a/2a worden vervangen door juf Anne Marie Belder, zij is beschikbaar 
vanaf vrijdag 14 juni tot het eind van het schooljaar. Volgende week komt er dus nog een 
leerkracht vanuit de invalpoule. De betreffende ouders zullen bericht krijgen over de naam van 
de vervang(st)er voor 11, 12 en 13 juni. 
 
 
 
Onderzoek keuzeproces Voortgezet Onderwijs groep 8 
Wij kregen het verzoek om deel te nemen aan een onderzoek naar het keuzeproces voor een middelbare school voor 
leerlingen van groep 8 en hun ouders. In overleg met meester Robert is besloten om hieraan deel te nemen. De ouders 
van groep 8 leerlingen krijgen een brief met uitleg over dit onderzoek. Op donderdag 13 juni zullen de kinderen van groep 
8 op school online de vragenlijst invullen. 
We hopen dat u bereid bent om deel te nemen aan het onderzoek, de resultaten worden geheel anoniem verwerkt. Als 
school krijgen we de uitslag van het onderzoek. We hopen dat we daar ons voordeel mee kunnen doen.  
Van harte aanbevolen! 
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Andere schooltijden 

De werkgroep andere schooltijden is bezig met de laatste voorbereidingen voor de overstap na de zomervakantie. 
We wijzen u graag op de informatieavond op 25 juni, vanaf 19.30 uur. Alle ouders die zich hebben aangemeld voor hulp 
en toezicht tijdens de lunchpauzes worden hiervoor uitgenodigd. U ontvangt hiervoor binnenkort een persoonlijke 
uitnodiging. We willen op die avond het rooster bespreken en u informeren over wat belangrijk is bij het toezicht, zoals 
onder meer: hoe laat wordt u verwacht, onderling ruilen, wat zijn de regels, hoe spreken we kinderen aan, waar vinden 
we de EHBO-kist en hoe werkt de Kanjertraining bij spelmomenten. We hopen u allen te begroeten op 25 juni. Mocht u 
onverhoopt verhinderd zijn, wilt u zich dan afmelden bij de directie? Bij voorbaat dank! 
 
Koffie-uurtje 

Er wordt dit schooljaar nog één keer een koffie-uurtje gehouden. Op dinsdagochtend 25 juni tref ik u weer 
graag bij de koffie/thee. Graag wil ik met u spreken over communicatie. Hoe vind u de informatie die u 
vanuit de school ontvangt via emails, Parro, Schooljournaal, brieven en Schoolgids?  
Heeft u vragen en/of tips voor de school? Dan horen we dat graag van u. 

Noteert u het alvast? Dinsdag 25 juni vanaf 08:30 uur, uw jongere kind is van harte welkom, we zorgen voor speelgoed. 

Uit de school 

Sing-in op 13 juni 
Alle kinderen zijn al hard aan het oefenen voor de sing-in en we kijken er met elkaar naar uit. Na afloop van de sing-in zal 
er een collecte gehouden worden voor stichting Chris en Voorkom! Via deze weg alvast wat informatie over deze 
christelijke stichting.  
 

Chris en Voorkom! inspireert en simuleert kinderen, tieners en hun opvoeders tot het maken van gezonde 
en verantwoorde keuzes. Dat doet ze door middel van het aanbieden van preventie-, weerbaarheids- en 
leefstijlprogramma's en het bieden van een luisterend oor via anonieme chat en e-choaching.  
We bevelen de collecte van harte bij u aan! Zien we u 13 juni in de gymzaal?  

 
Boekbesprekingen groep 7-8 
Vrijdagochtend 14 en 21 juni zullen de leerlingen van groep 7-8 hun boekbespreking houden in 
groepjes van 4 of 5 leerlingen. Ze bereiden thuis de boekbespreking voor: lezen van het boek, korte 
presentatie voorbereiden: informatie zoeken over de schrijver, kiezen van een gedeelte om voor te 
lezen en het maken van een boekverslag. Elke leerling heeft een rol: als de één zijn boekbespreking 
doet, is er één de notulist, voorzitter, tijdbewaker e.d. Succes groep 7/8-ers met de voorbereidingen!  
 
Praktische verkeerslessen 
De laatste praktische verkeerslessen van dit schooljaar staan voor groep 1 t/m 4 gepland op donderdag 20 juni. Groep 
5/6 heeft op vrijdag 21 juni de laatste praktische verkeersles. Alle kinderen hebben hierbij een fiets nodig.  
 
Musicalvorderingen  
Alle scenes en liedjes zijn meerdere keren geoefend en de kinderen kennen het al aardig goed uit hun hoofd. De komende 
keren gaan we aan de slag met het schilderen van het decor, maken van rekwisieten en overige zaken die nodig zijn voor 
de uitvoering van de musical. Na medio juni zal het podium worden opgebouwd en gaan we werken aan de details van 
onze musical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamp 2019!   

Door middel van dit bericht willen we de ouders van de leerlingen van de huidige groep 7 alvast 
informeren over de kampdatum van volgend schooljaar. Het kamp is van woensdag 18 september 2019 
t/m vrijdag 20 september 2019. Dit zal ook worden vermeld in de schoolgids. Voor eind juni 2018 zal er 
één moeder en één vader worden benaderd met de vraag of zij als kampouder mee willen gaan.  
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Gastles Tweede Wereldoorlog 
Groep 7/8 is bezig met een geschiedenisproject over Corrie Ten Boom in de Tweede Wereldoorlog. Elke 
leerling heeft een leerdagboek en een magazine waar ze wekelijks meerdere uren uit werken. Op 
dinsdag 28 mei kwam een Joodse mevrouw van stichting ‘Na de Oorlog’ vertellen over hoe haar vader 
(was Joods) en haar moeder (was een Duitse Jodin) de oorlog hebben beleefd.  
 
Geslaagd voor het praktisch verkeersexamen 
Alle groep 7-leerlingen hebben vorige week maandag 27 mei te horen gekregen dat ze zijn 
geslaagd voor hun verkeersexamen. Toppertjes!!  
 
Jeugdavondvierdaagse 
Van dinsdag 21 mei t/m vrijdag 24 mei liepen tientallen leerlingen, ouders en leerkrachten van onze school mee met de 
Jeugdavondvierdaagse. Wat was het weer gezellig! Wendy Boom, Lisette Terlouw en Anja Boon: hartelijk dank voor het 
organiseren! Wilt u thuis nakijken of er nog een oranje school t-shirt ligt? We hebben ze nog niet allemaal terug 
gekregen…. Graag inleveren bij de leerkracht of bij juf Minke. 
 
 

 
 
 
 
 
 

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  

 
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  

Studiedag  Vrijdag 07-06-19 

Studiedag  Woensdag 03-07-19 

Vakantierooster 2019-2020 

 
Herfstvakantie Ma 21-10-19 t/m vr 25-10-19 

Kerstvakantie Ma 23-12-19 t/m vr 03-01-20 

Voorjaarsvakantie Ma 24-02-20 t/m vr 28-02-20 

Goede Vrijdag/Pasen Vr 10-04-20 t/m ma 13-04-20 

Meivakantie Ma 27-04-20 t/m vr 08-05-20 

http://www.royalkidshome-krimpenerwaard.nl/
http://www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl/
www.quadrantkindercentra.nl/locaties/rakkertjes
../Schooljournaals%202017-2018%20Wordversie/www.cjggouda.nl
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Hemelvaart Do 21-05-20 t/m vr 22-05-20 

Pinksteren Vr 29-05-20 t/m di 02-06-20 

Zomervakantie Ma 20-07-20 t/m vr 28-08-20 

 

Studiedagen 2019-2020 alle leerlingen vrij Studiedagen 2019-2020 onderbouw, groep 1 t/m 4 vrij 

Maandag 28 oktober 2019 Woensdag 9 oktober 2019 

Maandag 3 februari 2020 Woensdag 11 december 2019 

Vrijdag 26 juni 2020 Woensdag 11 maart 2020 

 Woensdag 17 juni 2020 

 

Tenslotte 

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


