Nummer 20 – 2 juli 2019

Agenda

Datum
2 juli
3 juli
8 juli
10 juli
11 juli
11 juli
11
15
16
18

juli
juli
juli
juli

9 september
12 en 16 september
25 september

Activiteit
Groep 5-6 op bezoek bij Streekmuseum Krimpenerwaard, om
12.50 uur direct naar de klas
Studiedag, alle leerlingen vrij
Buitenles van de Watersnip voor groep 5-6, van 13.45-15.00 uur,
fiets mee!
Meester-en juffendag
Afscheidsactiviteit voor meester Robert en juf Rianne, onder
schooltijd
Excursie groep 7-8 naar het Gemaal in Haastrecht, fiets
meenemen!
Patatjesfeest voor alle kinderen, op school eten…
Rapport en nieuwe schoolgids mee naar huis
Volgend Schooljournaal
Groep 7 naar natuurspeeltuin Steinse Groen. Fiets en
lunchpakket meenemen!
Informatieavond nieuwe schooljaar vanaf 18.30 uur
Oudervertelgesprekken
Schoolfotograaf
Bijbelonderwijs

Bijbelverhalen voor komende weken:
De Bijbelverhalen die we de komende weken lezen zijn uit Ester vanaf hoofdstuk 2: Ester wordt koningin,
Mordekai en Haman, Ester en de koning, Mordekai wordt geëerd, het volk gered, feest. De Bijbeltekst is Psalm
56:4 “In mijn bangste uur vertrouw ik op U.” We zingen ‘Ik stel mijn vertrouwen’
Van de directie
Groepsverdeling en plaats leerkrachten
We hebben in het team overlegd over de groepsverdeling voor volgend schooljaar. We zijn blij dat we twee nieuwe
collega’s mogen verwelkomen. Ook is het fijn dat er zoveel kleuters zijn, dat we meteen aan het begin van het schooljaar
met twee kleutergroepen kunnen starten.
Hieronder ziet u de groepen en de leerkrachten daarbij:
Groep 1a/2a
Juf Jannie Boevé en juf Yvonne
Groep 1b/2b
Juf Hannah Bouter
Groep 3/4
Juf Lizeth Boon en juf Alice Bos
Groep 5/6
Juf Marleen Boel
Groep 7/8
Meester Thomas van Duijn
Naast deze groepsleerkrachten zijn juf José Rietveld (2 dagen) en juf Dionne Maaijen (4 dagen) als assistenten aanwezig;
juf Dineke van Lienden verzorgt de administratie en juf Lianne Walhout is voor 1,5 dag per week als IB-er aanwezig. We
zijn blij dat we ook volgend schooljaar op de vrijwilligersinzet van juf Minke van Leeuwen mogen rekenen!
De directeur Aria Vaatstra is drie dagen per week aanwezig (of elders in bespreking).
Leerlingen plaatsing in de groepen 1 en 2
Bij dit Schooljournaal ontvangen de ouders van de betreffende leerlingen een overzicht van de groepen en de plaats van
hun kind daarin. Er is een aantal wijzigingen met de samenstelling van dit moment. Met de betreffende ouders is daarover
al contact geweest.
Zwangerschapsverlof juf Yvonne
De vervanging voor juf Yvonne wordt tot de zomervakantie gedaan door juf Anne Marie Belder. Zij heeft de lessen met
veel enthousiasme opgepakt, heel fijn. Na de zomervakantie loopt het verlof van juf Yvonne nog door. Dan zal juf Rianne
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de Groot twee dagen de vervanging doen, naast juf Jannie, die die periode drie dagen in de groep te vinden zal zijn. Juf
Rianne zal er zijn op maandag en dinsdag, juf Jannie de andere dagen.
Afscheid meester Robert en juf Rianne
Nog een kleine drie weken, dan vertrekt meester Robert van onze school, om na de vakantie te gaan lesgeven in
Zoetermeer. En juf Rianne verlaat ons ook, maar zij is direct na de zomervakantie alweer een aantal weken terug, zoals u
hierboven kunt lezen. Juf Rianne gaat via de invalpoule aan het werk en zal daarnaast als oma van haar kleinkinderen
regelmatig op school actief zijn.
Op donderdag 11 juli willen we met alle kinderen van de school een mooi afscheid voor hen beiden organiseren, onder
schooltijd. We bedanken meester Robert en juf Rianne voor alle jaren van zorg, aandacht en liefde voor de kinderen van
onze school. Denkt u nog aan de “geheime oproep” die u ontving via de mail?
Afscheid muziekjuf Jet
Vorige week woensdag was “onze” muziekjuf Jet van Tiel voor het laatst actief in de muzieklessen. We hebben genoten
van drie jaar muzieklessen, werken met instrumenten en lesvoorbeelden en we hebben samen veel muziekplezier gehad.
We bedanken juf Jet voor alle energie en vrolijkheid. U heeft ons onder meer laten zien hoe een goede muziekles vorm
kan krijgen, dank u wel daarvoor! We wensen u veel succes in de muziek!
Gymlessen volgend schooljaar
De gymlessen op de maandagen zijn dit jaar verzorgd door bureau Synerkri. Eerst met meester Michael, later met
meester Kevin. Meester Kevin vertrekt na dit schooljaar naar een andere school, wij krijgen gymlessen van meester
Gunnar Antonissen. Meester Gunnar is in januari al eens geweest om les te geven, we waren daar allemaal enthousiast
over. Naast de maandag zal meester Gunnar ook de gymlessen voor groep 3 t/m 8 op donderdag gaan verzorgen.
Op de informatieavond aan het begin van het schooljaar zal hij aanwezig zijn, zodat u hem kort kunt leren kennen.
Koffie-uurtje en Parro-tip
Vorige week dinsdag waren er vijf ouders op het koffie-uurtje om over communicatie te spreken. Over het algemeen
waren deze ouders blij met de manier waarop vanuit de school gecommuniceerd wordt: meestal op tijd en helder
verwoord. Dank u voor het fijne gesprek dat het koffie-uurtje ook deze keer weer was.
Er was veel enthousiasme over het delen van foto’s via Parro. Wat een fijn systeem!
Als u foto’s voor eigen gebruik wilt downloaden, dan kan dat via het pijltje dat onderaan elke foto staat. Doet u dat voor
het eind van het schooljaar, volgend jaar heeft u geen toegang meer tot de oude groep van uw kind. We beginnen na de
zomervakantie weer met een blanco Parro-pagina.
Andere Schooltijden
Dinsdagavond 25 juni zijn de hulpouders geïnformeerd over de werkwijze die we willen gaan hanteren. Fijn dat u er was!
Om de dagelijkse dingen goed te laten lopen, is er een aparte brief voor u gemaakt, waarin alles rond de nieuwe
schooltijden te vinden is. U ontvang deze uitleg bij dit Schooljournaal.
Ouderbijdrage Andere Schooltijden
Met de medezeggenschapsraad is overleg geweest over de extra vrijwillige ouderbijdrage, die we voor het veilig en
plezierig lunchen en buiten spelen willen instellen.
Omdat er voldoende vrijwillige ouders zijn voor hulp bij de lunchpauze, kan de extra ouderbijdrage beperkt blijven. We
hoeven geen professionele krachten van buitenaf aan te trekken om één en ander te regelen.
De ouderbijdrage die we extra van u vragen betreft € 15,- per kind per schooljaar. De MR stemt hiermee in.
U ontvangt bij dit Schooljournaal een brief met een betalingsverzoek voor deze bijdrage.
Geen stepjes of spacescooters bij de uitgang zetten!
In het vorige Schooljournaal deed ik een oproep om stepjes en spacescooters e.d. in de fietsenstalling neer te zetten.
De deur naar het plein is namelijk onderdeel van de vluchtroute en moet altijd vrij blijven.
Dus geen stepjes enz. meer in het halletje bij de pleindeur neerzetten. Mogen we op u rekenen? Veiligheid gaat voor
alles!

Uit de school
Meester- en juffendag
Woensdag 10 juli 2019 is het meester- en juffendag op school. Alle leerkrachten vieren deze dag hun verjaardag. We
vieren dit met een programma in de eigen klas en bekijken een mooie voorstelling in het speellokaal, die verzorgd wordt
door Matthijs Vlaardingerbroek.
We verwachten de leerlingen op de normale tijd in de eigen klas. De kinderen mogen deze morgen verkleed komen.
Omdat de jarige leerkrachten zullen trakteren, hoeft niemand deze dag eten en drinken mee te nemen.
We hopen op een mooie en feestelijke dag.
Heeft u nog vragen over deze dag dan kunt u ze stellen aan juf Rianne of juf Dionne.’
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Wilt u bijdragen aan een gezamenlijk cadeau? Uw bijdrage mag in de doos die bij de lokaaldeur van groep 1a/2a staat.
De Activiteitencommissie zal het cadeau regelen.
Excursie het Gemaal Haastrecht groep 7/8
De excursie naar het Gemaal in Haastrecht vindt plaats op donderdagmiddag 11 juli. Met een bezoek aan het Gemaal
leren de leerlingen over de maatregelen die in Nederland genomen worden en werden om bewoning van door water
bedreigde gebieden mogelijk te maken.
Wat is er allemaal te doen:
•
Illustratieve reliëfkaart van Nederland. Door zelf met water te spuiten in de rivierbeddingen zien de leerlingen is dat
60% van Nederland onder het zeeniveau ligt en dus bedreigd gebied is.
•
Enorme vloerkaart van het poldergebied tussen Utrecht-Rotterdam. Ze kunnen hun eigen huis/school vinden en
constateren hoe het gesteld is met de plek waar zij wonen.
•
Werkende modellen van molens, stoommachines, waterkeringen en sluizen -> technologische vindingen die
Nederland toepast.
•
Korte videofilms van de overstroming van 1953 en andere bedreigingen uit het verleden met betrekking tot
water/klimaat.
We vertrekken rond 12.10 uur van school. Alle leerlingen moeten hun fiets deze dag meenemen. De hulpouders zijn
geregeld. We lunchen daarvoor nog op school. Ze hoeven niet hun eigen lunch mee te nemen, want de overblijf zal
zorgen voor patatjes.

Patatjesfeest
Op donderdag 11 juli is het patatjesfeest! Elk jaar organiseert het overblijfteam patatjes eten voor elk kind dat wel eens
op de overblijf geweest is. Dat is bijna ieder kind, dus dit jaar hoeft u uw kind niet hiervoor in te schrijven. Alle kinderen
zijn welkom om tussen de middag op school te blijven om mee te genieten van de patatjes, die door Hapsikee geleverd
worden. De kinderen van groep 7/8 krijgen de patatjes wat eerder in het lokaal, omdat die groep ’s middags een excursie
heeft naar het gemaal in Haastrecht.
Aan het eind van dit schooljaar houdt het overblijfteam op te bestaan. We gaan over naar het continurooster. Vanaf deze
plaats bedanken we alle overblijfouders, die met veel energie en aandacht het overblijven telkens weer fijn geregeld
hebben. Geweldig bedankt namens alle kinderen en het team.
Excursie natuurspeeltuin Steinse Groen groep 7
Groep 7 zal donderdag 18 juli, als afsluiting van dit schooljaar, naar de natuurspeeltuin Steinse
Groen gaan in Gouda. Om 10.45 uur vertrekken we op de fiets. We nemen allerlei leuke spellen
mee, zodat we ons daar goed kunnen vermaken. We lunchen daar met elkaar. Alle leerlingen van
groep 7 moeten dus hun lunchpakketje meenemen en ook voldoende te drinken. Aangezien het een
natuurspeeltuin is, kan het zijn dat de kleding vies wordt. Het is dus aan te raden om niet al te
nette kleding aan te doen. We hopen er met elkaar een leuke afsluiting van dit jaar van te maken.
De klassenouder doet nog een oproep voor 2 hulpouders. We zijn voor het eind van de schooldag weer op school.
Met de plusklas naar De Baanderij
Woensdag 19 juni is de plusklas naar De Baanderij geweest. Het was daar heel erg leuk. We gingen
klusjes doen zoals matrassen tellen en er stickers op plakken en tafeltjes tellen en er stickers op
plakken en achterkleppen spuiten en brancards op een karretje leggen en je kon nog meer doen.Het
was leuk om dingen te doen voor een goed doel en om te voelen dat je ook een steentje bijdraacht ik
moet nu nog presenteren en dan is het project klaar. Van Christian
Extra gymles: Drumtastic
Gisteren (maandag 1 juli) werd aan alle groepen een swingende drum workshop gegeven:
Drumtastic. Dit deden ze met een fitnessbal. De workshop is begonnen op een goed instapniveau,
zodat het voor elk kind goed te volgen is. Na de zogenaamde basisoefeningen wordt er steeds
meer uitgebreid en toegepast in diverse bewegingsvormen, waarbij niet alleen op de “eigen” bal
gewerkt wordt, maar ook op de ballen van andere deelnemers. Zo kan er gewerkt worden in rijen
naast elkaar, achter elkaar, of in een cirkel vorm, waardoor een nieuwe bewegingsvorm ontstaat.
Wat een leuke workshop was het!
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Bedankje van Stichting Chris en Voorkom
Van de Stichting Chris en Voorkom ontvingen we een hele leuke kaart. Zij bedanken hierbij iedereen heel hartelijk die
heeft bijgedragen aan de collecte tijdens de Sing-In!
Afscheid groep 8
Musical groep 8
Nog twee weken en dan gaat groep 8 hun musical opvoeren. Het decor is af en we richten ons nu op
de details in de scenes. Vanaf vandaag worden er in de school posters opgehangen met daarop de
naam van de musical en de uitnodiging voor de uitvoering.
De naam van de musical is: De beer is los!
Groep 8 is ook bezig geweest met het maken van uitnodigingen voor familie, vrienden en ouders.
Deze zijn vorige week gemaakt op school.
De data voor de musicaluitvoering zijn als volgt:
•
Maandagochtend 15 juli: Liederen zingen voor groep 1/2 aan het eind van de ochtend van 11.00 - 11.45 uur.
•
Maandagmiddag 15 juli: De leerlingen van groep 8 eten tussen de middag op school. Graag eigen lunchpakketje
mee! Dit heeft te maken met het verkleden (en schminken) voor de musical wat de nodige tijd vraagt.
Musicaluitvoering aan groep 3 t/m 7 + groep 7/8 van de Kranepoort vindt plaats van 13.00 - 15.00 uur.
•
Maandagavond 15 juli: Musicaluitvoering voor familie, vrienden en oud-leerlingen. Maandagavond worden de
leerlingen om 18.00 uur op school verwacht om zich voor te bereiden op de musical. Inloop voor familie/
vrienden/oud-leerlingen vanaf 18.30 uur. Deze avond begint om 19.00 uur.
•
Dinsdag 16 juli gaat elke leerling zijn/haar werkplek netjes opruimen. Graag een grote tas meegeven aan uw
zoon/dochter voor alle werkboeken e.d. Om 12.00 uur mogen de leerlingen naar huis en zijn de rest van de middag
vrij. Dinsdagavond worden de leerlingen om 18.30 uur op school verwacht om zich voor te bereiden voor de musical
en afscheidsavond. De ouder(s) worden dinsdagavond verwacht vanaf 18.45 uur. Deze avond start om 19.00 uur.
•
Woensdag 17 juli mogen de leerlingen wat later op school komen. Ze worden om 9.00 uur verwacht. Dan ruimen we
alles op. Rond 10.45 uur worden we bij de musical van groep 8 van de Kranepoort verwacht in het Dorpshuis. Na
deze musical sluiten wij af op school en zijn de leerlingen vrij en hebben ze zomervakantie! Dit zal zijn rond
12.00/12.1515 uur.
Vitrinekasten: Voortgezet Onderwijs
De laatste weken van groep 8 zijn aangebroken. Alle leerlingen hebben al kennisgemaakt met hun nieuwe klas. Ze doen
zoveel nieuwe indrukken op en dit gaat ook vaak samen met spanning. Gelukkig vooral gezonde spanning. Sinds een
aantal dagen zijn de vitrinekasten in de hal beneden ingericht door de leerlingen van groep 8 over het VO. Ze vertellen
over de keuze van hun school en over hun motivatie ervoor. Neemt u ook een kijkje?
Diploma-uitreiking EHBO groep 8
De leerlingen van groep 8 mochten vorige week dinsdagmiddag 25 juni hun jeugd EHBO
diploma in ontvangst nemen. Maandenlang hebben ze 1,5 uur per week jeugd EHBO lessen
gevolgd. Hartelijk dank aan alle hulp die hiervoor is gegeven vanuit de EHBO vereniging. Wij
blijven het erg belangrijk vinden dat leerlingen op jonge leeftijd weten hoe ze moeten handelen
in bepaalde situaties.
Van de werkgroep rekenen
Rekentip: voor alle kinderen en hun ouders, opa’s en oma’s, tantes en ooms, neven en
nichten, vrienden en vriendinnen…
Ik ga op reis en neem mee….
Rekenen-wiskunde in de vakantie!
Straks is het zomervakantie. Even geen school, even geen rekenles, even geen huiswerk! Dan
is er lekker veel tijd om spelletjes te spelen.
Ik geef wat tips voor leuke spelletjes waarbij de kinderen al hun kennis kunnen gebruiken.
Smartgames; zoals 'drie kleine biggetjes', het bekende Halli Galli, Speed Cups en SET! Maar ook Koehandel, Pak de zak,
Dobble, Swish en Blokus Duo zijn zeker geschikt. Alle bovengenoemde spellen zijn leverbaar en te verkrijgen in goede
spellenzaken en via www.wizz-spel.nl
Veel speelplezier!
Juf Lizeth, rekencoördinator
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Van het hoofdluiscontroleteam
Denkt u tijdens de vakantie aan het regelmatig controleren en kammen met de hoofdluiskam? Dat is de beste manier om
de hoofdluizen te weren!
Voor na de vakantie zijn we zoek naar ouders die op maandagmiddagen na elke vakantie willen helpen met de controles.
Meldt u zich aan bij de directie?
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
1a-2a
1b-2b
3-4
5-6
7-8

Leerkracht(en)
Anne Marie
Hannah
Jannie/Rianne
Lizeth/Alice
Robert
Directie
IB

Tijdstip
Graag op afspraak
Woensdag 12.30-13.00 uur
Woensdag 12.30-13.00 uur
Woensdag 12.30-13.00 uur
Woensdag 12.30-13.00 uur
Graag volgens afspraak
Graag volgens afspraak

Vakantierooster 2018-2019
Zomervakantie
Overig: lesvrije (mid)dagen
Studiedag

Ma 22-07-19 t/m vr 30-08-19
Woensdag 03-07-19
Vakantierooster 2019-2020

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag/Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Ma 21-10-19 t/m vr 25-10-19
Ma 23-12-19 t/m vr 03-01-20
Ma 24-02-20 t/m vr 28-02-20
Vr 10-04-20 t/m ma 13-04-20
Ma 27-04-20 t/m vr 08-05-20
Do 21-05-20 t/m vr 22-05-20
Vr 29-05-20 t/m di 02-06-20
Ma 20-07-20 t/m vr 28-08-20

Studiedagen 2019-2020 alle leerlingen vrij
Maandag 28 oktober 2019
Maandag 3 februari 2020
Vrijdag 26 juni 2020

Studiedagen 2019-2020 onderbouw, groep 1 t/m 4 vrij
Woensdag 9 oktober 2019
Woensdag 11 december 2019
Woensdag 11 maart 2020
Woensdag 17 juni 2020

Tenslotte

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