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Agenda 

 
Datum Activiteit 

19 juni Bijeenkomst gebedsgroep 

19 juni Leerlingen van de Plusklas naar de Baanderij, 11.00-12.15 uur, 
of iets later 

20 juni Uitreiking certificaten MoveMates voor leerlingen groep 7 

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 Uitreiking EHBO-diploma groep 8 in het zwembad, zwemspullen 
meenemen! 

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

27 juni Voorlichting Middelbaar Plannen voor groep 8 van 13.00 – 14.00 
uur 

2 juli Volgend Schooljournaal 

2 juli Groep 5-6 op bezoek bij Streekmuseum Krimpenerwaard, om 
12.50 uur direct naar de klas 

3 juli Studiedag, alle leerlingen vrij 

8 juli Buitenles van de Watersnip voor groep 5-6, van 13.45-15.00 uur, 
fiets mee! 

25 september Schoolfotograaf  

Bijbelonderwijs 

Bijbelverhalen voor komende weken: 
De Bijbelverhalen die we de komende weken lezen zijn uit Handelingen vanaf hoofdstuk 9 en Lukas vanaf 
hoofdstuk 10: Dorkas, Cornelius, Petrus bevrijd, de barmhartige Samaritaan, het verloren schaap en de verloren 

zoon. De Bijbeltekst is Handelingen 10: 34b-35a “Petrus naam het woord en zei: ‘Nu begrijp ik pas goed dat God geen 
onderscheid maakt tussen mensen maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen’…” We zingen ‘Zoek eerst het koninkrijk 
van God’ 

Van de directie 

Groepsverdeling en plaatsing leerkrachten 
We vragen nog twee weken uw geduld… Deze week vergadert de MR over het formatieplan, waarin alle zaken rond 
personeel voor het volgende schooljaar omschreven zijn. Pas na deze bespreking kan de groepsverdeling worden 
doorgegeven. Dat zal gebeuren in het Schooljournaal van 2 juli. 
 
Afscheid en kennismaking 
We gaan binnenkort afscheid nemen van juf Rianne en meester Robert. Dat zal plaatsvinden op donderdag 11 juli, tijdens 
een moment met alle kinderen. Er zal geen apart afscheidsmoment voor ouders georganiseerd worden. Dat is zo 
afgesproken met juf Rianne en meester Robert. 
U kunt zelf een geschikt moment kiezen om hen te bedanken voor de mooie schooljaren en alle liefde, aandacht en zorg 
die zij aan de kinderen gegeven hebben. 
 

Afgelopen donderdag was meester Thomas al een middag op school. Zijn huidige school had vakantie, dus hij kon alvast 
komen kennismaken. Hij bleef tot na de Sing-In, heel fijn. Juf Marleen zal ook nog een keer komen kennismaken, dat 
moment wordt nog afgesproken. 
 
Sing-IN 
Wat een mooi feest was dat, om met zoveel kinderen en volwassenen onze stem te laten horen via prachtige liederen. En 
wat een muzikaal talent bij onze oud-leerlingen! Allen die een bijdrage hebben geleverd of geholpen hebben bij de koffie 
of het opruimen: onze hartelijke dank!  
De collecte voor Stichting Chris en Voorkom heeft het mooie bedrag van € 204,62 opgebracht. Ook daarvoor onze dank! 
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Andere Schooltijden 
Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan we over op het continurooster.  
Ik geef hierbij alvast de schooltijden door: 
Elke ochtend start om 08.25 uur 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaan we door tot 14.15 uur 
Op woensdag is uw kind om 12.30 uur uit en ‘s middags vrij. 
Bij het volgende Schooljournaal ontvangt u een overzicht van afspraken die voor u van belang zijn.  
 
Koffie-uurtje 25 juni 

Het laatste koffie-uurtje van dit schooljaar gaat over communicatie. We willen met u in gesprek gaan over 
de diverse manieren van communicatie, via gesprekken, e-mails, e.d. Ook willen we uw ervaringen met 
Parro horen, zodat we daar ons voordeel mee kunnen doen. Het gesprek start om 08.30 uur, voor jongere 
kinderen is speelgoed voorhanden. 

Ik hoop veel ouders bij de koffie te treffen. 
 
Doe eens gek, zet je fiets in het rek  

Het komt regelmatig voor dat er fietsen geparkeerd staan buiten de fietsenrekken, zoals bij het 
hek naar het plein of voor de doorloop naar de fietsenrekken die naast de school gelegen zijn. De 
afspraak is dat alle fietsen in de rekken geplaatst worden. Wilt u hier rekening mee houden en uw 

fiets, óók als u maar voor korte tijd op school bent, in de daarvoor bestemde fietsenrekken 
plaatsen? 
Datzelfde geldt voor kleine stepjes, die steeds vaker in het ingangsportaal geparkeerd worden. 

Deze ruimte is tevens een nooduitgang, de vluchtroute moet ten allen tijde vrij blijven. Graag stepjes buiten bij de 
fietsenstalling parkeren… 

Uit de school 

MoveMates   
Groep 7 is aan het einde gekomen van de MoveMates-lessen. Aanstaande donderdag 20 juni 
krijgen de groep 7-leerlingen hun certificaat uitgereikt in het speellokaal onder het toeziend oog 
van groep 3 t/m 6 en groep 8. De groep 7-leerlingen gaan vanaf volgende week standaard 2 keer 
per week in de pauzes leuke spellen doen met de leerlingen van andere groepen. Alvast 
gefeliciteerd met jullie certificaten! De ouders van de leerlingen van groep 7 hebben een brief gekregen waarin 
toestemming wordt gevraagd voor het maken van foto's voor promotionele doeleinden. Graag uiterlijk deze donderdag 20 
juni inleveren als u toestemming geeft. Wilt u dit liever niet, dan hoeft u het formulier niet in te vullen.  
 

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.  
 
Diploma-uitreiking EHBO  
In april hebben de leerlingen van groep 8 hun praktisch en theoretisch examen van EHBO allemaal 
gehaald. De diploma-uitreiking is op dinsdagmiddag 25 juni. Op deze middag hebben de toekomstige 
Driestar-leerlingen hun kennismaking. Ondanks dat driekwart van de klas niet bij de uitreiking kan zijn, 
gaat het wel door voor de andere leerlingen. Dit zal  samen met de groep 8 leerlingen van de Kranepoort 
zijn. De diploma-uitreiking vindt plaats in het zwembad. De ouders van de leerlingen van groep 8 mogen 
hierbij aanwezig zijn! Naast de uitreiking nemen we ook een kijkje in de machinekamer. De afwezige leerlingen krijgen 
woensdag op school hun diploma. Na maximaal een uur zijn we klaar en mogen de leerlingen in het zwembad blijven om 
te zwemmen. Zwemspullen moeten deze middag dus ook meegenomen worden (geldt dus alleen voor de leerlingen die 
op deze middag niet hun kennismaking hebben). 
 
 
 
 

Voorlichting Middelbaar Plannen voor groep 8  
Donderdagmiddag 27 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, schoolopdrachten 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 leren ze hoe ze boeken moeten kaften en zal er een stukje 
aan bod komen over social media gebruik en groepsdruk. Het belooft een interessante voorlichting te worden. We zijn 
bezig met het doornemen van het boekje ‘Naar de Brugklas.’ 
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Naar het streekmuseum 
Op dinsdagmiddag 2 juli mag groep 5-6 een bezoek brengen aan het streekmuseum in Krimpen aan den IJssel. We zullen 
daar een les volgen en mogen ook zelf onder begeleiding rondkijken en spelen in het museum. De les begint om 13.15 
uur, dus zullen we voor de middagbel van 13.00 uur gaat vertrekken. Zorgt u ervoor dat uw kind op dinsdagmiddag 2 juli 
om 12.50 uur meteen naar het lokaal van groep 5-6 gaat? Via de klassenouder kunt u zich opgeven voor begeleiding naar 
het museum. Omstreeks 15.00 uur zijn we weer terug op school. 
In het laatste Schooljournaal zullen we u meer vertellen over onze uitstapjes. 
 
Buitenles voor groep 5-6 
Op maandagmiddag 8 juli doet groep 5-6 mee aan een buitenles die georganiseerd wordt door de Watersnip. De les gaat 
over wonen en werken in een veengebied. In de klas worden hier vooraf al enkele lessen over gegeven. Zo gaan we 
meten met het hoogteverschil tussen twee polders, water pompen met spierkracht en we gaan op zoek naar veen. Op 8 
juli gaan we onder begeleiding op de fiets naar de Tiendweg, een stukje rechts van de Snippenjager. We vertrekken om 
13.45 uur en hopen rond 15.00 uur weer terug op school te zijn. De klassenouder van groep 5-6 heeft u al benaderd voor 
hulp bij de les. Denkt u met uw kind aan een fiets, kleding die vies mag worden en regenkleding als het nodig is? 
 
Schoolreis 
Op donderdag 19 september gaan we op schoolreis.  
Dit jaar gaat groep 1 tot en met 4 met de bus naar Avonturenboerderij Molenwaard in Groot-

Ammers. Hier gaan de kinderen het Hollandse landleven beleven met Fien & Teun en ontdekken van 
alles over de boerderij, natuur, tuin én dieren. 
Groep 5 tot en met groep 7 gaat met de bus naar GeoFort in Herwijnen.  
GeoFort is een spannend en interactief science center waar alles om de aarde draait. Een paar jaar geleden is dit 
uitgeroepen tot het beste kindermuseum van de wereld. 
Bij de start van het nieuwe schooljaar hoort u meer over de schoolreis.  
Als u de betaling voor de schoolreis nu vast in orde wilt maken, dan kan dat. U kunt € 28,50 per kind overmaken op:  
NL 70 RABO 0322 5070 14 t.n.v. PCPO Krimpenerwaard, onder vermelding van schoolreis, de naam van uw kind(eren) en 
de groep. Uiteraard zullen we na de zomervakantie de betalingsgegevens nog een keer vermelden, als u liever dan de 
betaling doet. 
 
Schoolfotograaf volgend schooljaar  

Aan het begin van het volgende schooljaar komt de schoolfotograaf. Aangezien dit snel na de zomervakantie 
plaats gaat vinden, vermelden wij nu alvast dat woensdag 25 september 2019 de foto's gemaakt zullen 
worden. Voor de schoolgaande kinderen is het onder schooltijd, maar voor niet-schoolgaande 
broertjes/zusjes is het na 12.30 uur. Meer informatie ontvangt u later. Noteer de datum vast in uw agenda! 

 

Musicalvorderingen 
Het decor van de musical is bijna af! Deze week bouwen we ook het podium op, hangen we het decor op en gaan we de 
scénes en de liedjes goed oefenen! In het volgende Schooljournaal krijgt u meer informatie over de dagen/tijden van de 
uitvoeringen van de musical. 

Van de Plusklas 

Ik ben Christian uit groep 6 en heb een project uit de Pittige Torens gekozen dat heet: 'Een goed doel'. 
Ik heb gekozen om hiervoor mijn handen uit de mouwen te doen. 
Op woensdag 19 juni wil ik om 11 uur met de plusklas naar De Baanderij. Het vervoer is al geregeld. Trek niet je 
allermooiste kleren aan. We zijn misschien iets later dan kwart over 12 terug.  
In het volgende schooljournaal hoort u hier meer over. 
Groeten van Christian van der Ree en juf Lizeth 

Van de Schooladviesraad 

Aan het eind van dit schooljaar zal Tineke Zwijnenburg de SAR verlaten. Haar kinderen vertrekken van onze school vanuit 
groep 8, daarnaast zal ze met haar gezin verhuizen naar een nieuwe plaats voor het boerenbedrijf. Een spannende tijd 

voor het gezin, waar wij Gods zegen voor vragen.  
Tineke heeft de afgelopen jaren haar stem laten horen in de gesprekken over de identiteit van de school. Ook heeft ze 
actief meegewerkt aan alle SAR-activiteiten. Tineke, via deze weg zeggen we je heel hartelijk dank voor alle goede 
contacten. 
We zoeken dus een opvolg(st)er voor Tineke. Bent u van harte gelovig, actief betrokken bij een kerk of gemeente en 
heeft de identiteit van onze school uw belangstelling, dan kunt u uw belangstelling voor de SAR doorgeven aan de directie 
of bij de SAR-leden: Marco Vos, Barry Noordergraaf, Elise van Herk en Mijke Drost. We vernemen uw reactie graag voor 2 
juli aanstaande. Van harte aanbevolen! 
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Van het Centrum voor Jeugd en Gezin 

Webinar - Opvoeden zonder straffen en belonen 
Op 26 juni 2019 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin i.s.m. Tischa Neve een webinar over het opvoeden zonder 
straffen en belonen. Het is bedoeld voor ouders met kinderen tussen 2 en 12 jaar.  
 
We zijn allemaal dol op kinderen. We brengen ze met liefde groot en steunen ze daar waar we kunnen, zo goed als we 
kunnen. Behalve leuk is het opvoeden van kinderen ook een hele uitdaging en ontdekkingsreis. En daarom is een beetje 
inspiratie soms best fijn en handig. In dit webinar, een lezing die je thuis kan volgen achter je computer, krijg je die 
volop! 
 
Tischa Neve, kinderpsycholoog en opvoedkundige, neemt je op een heldere, praktische en laagdrempelige manier mee in 
haar visie op opvoeden zonder straffen en belonen. Zij vertelt wat de kanttekeningen van straffen en belonen zijn en wat 
het oplevert als je het anders aanpakt. En natuurlijk legt ze uit hoe je dat kunt doen. 
 
Dit webinar vindt plaats op woensdag 26 mei 2019, van 20.30 tot 21.30 uur. 
Meld je snel aan voor de gratis CJG-webinar via www.cjgcursus.nl 
Bij dit Schooljournaal ontvangt u de flyer. 

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  

 

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

Overig: lesvrije (mid)dagen  

Studiedag  Woensdag 03-07-19 

 

Tenslotte 

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