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Agenda 

 
Datum Activiteit 

16 oktober Bijeenkomst gebedsgroep 

16 oktober Groep 3/4 op excursie naar het Scheepsvaartcollege in Rotterdam 

17 oktober Koffie-uurtje, onderwerp: het continurooster, welkom vanaf 08.30 
uur 

17 oktober Kijkavond Kinderboekenweek van 18.30 – 20.00 uur 

28 oktober Studiedag: groep 1 t/m 8 vrij 

05 november Volgend Schooljournaal 

05 november Evaluatievergadering met hulpouders lunchpauzes om 19.30 uur 

06 november Dankdagdienst in de Dorpskerk van 11.00 – 12.00 uur voor alle 
leerlingen 

14 november Scholenmarkt Voortgezet Onderwijs voor groep 7/8 en hun ouders 

Bijbelonderwijs 

Bijbelverhalen voor komende weken: De Bijbelverhalen lezen we de komende weken uit Exodus vanaf hoofdstuk 

32: Het gouden kalf, God vergeeft, nieuwe stenen tafelen, bouw Tabernakel, kwakkels. De Bijbeltekst is Exodus 
40:34 “Toen werd de ontmoetingstent overdekt door een wolk en werd de tabernakel gevuld door de majesteit 
van de Heer.” We zingen “Zomaar te gaan”. 

Van de directie 

Inspectierapport 
We zijn blij u te kunnen melden dat de inspectie onze school voldoende tot goed beoordeeld heeft. 
Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten, maar de algehele indruk is dat kinderen goed les krijgen, door 
enthousiaste leerkrachten die bereid zijn om elkaar te helpen en die zich medeverantwoordelijk weten 
voor het gehele schoolbeleid. 
De standaard norm bij de inspectie is "voldoende”, onze school scoorde zelfs "goed” op het gebied 

van de kwaliteitscultuur. Daar zijn we erg blij mee, dat is duidelijk!  

Het rapport zal met de Medezeggenschapsraad besproken worden. 

 

Continurooster en koffie-uurtje 
 Komende donderdag is een koffie-uurtje gepland, waarbij uw ervaringen met het continurooster gedeeld kunnen 

worden. Loopt u tegen dingen aan die om een oplossing vragen? Of bent u juist blij met het continurooster? U 
bent van harte welkom vanaf 08.30 uur in de gemeenschapsruimte om uw ervaringen door te geven. 

 Elke ochtend zetten leerlingen van de bovenbouwgroepen de lunchtrommels en 
bekers in de koelkasten. We zijn blij dat we die koelkasten hebben kunnen 
aanschaffen. Een van deze apparaten werd gesponsord door eFBé beveiligingen. 
We zeggen de firma eFBé dank daarvoor!  

 Op dinsdagavond 5 november zijn alle ouders die helpen bij het eten en toezicht houden van harte welkom op het 
evaluatiemoment, 's avonds vanaf 19.30 uur. U ontvangt na de herfstvakantie een uitnodiging hiervoor. Per 
vergissing staat in de Schoolgids en op de jaarkalender op de website de datum van 19 november genoteerd. Dat 
is niet juist, het gaat echt om 5 november. Van harte welkom! 

 
Invalpoule  
Onze Stichting PCPO Krimpenerwaard is aangesloten bij een invalpoule, waaruit bij ziekte of verlof mensen kunnen worden 
gevraagd om in te vallen. We zijn blij dat deze mogelijkheid bestaat, het inzetten van leerkrachten uit de invalpoule voorkomt 
dat klassen naar huis worden gestuurd. Komende vrijdag is er weer een invalkracht werkzaam, deze keer in groep 7/8, 
omdat meester Thomas een verlofdag heeft.  
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Uit de school 

Schoolfotograaf 
De schoolfoto's zijn binnen! Vandaag krijgen alle kinderen één of meerdere inlogkaart(en) mee. Hierop staat precies 
beschreven welke stappen ondernomen moeten worden om de foto's te kunnen bestellen. We willen u er extra op 
attenderen dat de actie voor de gratis groepsfoto maar 10 dagen geldig is vanaf vandaag. 
 
Excursie groep 3/4 'wij varen uit!' 

Op woensdag 16 oktober gaat groep 3/4 op excursie naar Rotterdam. 
De excursie staat in het teken van ons project 'wij varen uit'. Dit sluit aan bij het thema van de 
Kinderboekenweek. 
We brengen dan een bezoek aan het Scheepvaartcollege waar de moeder van Celeste uit groep 3 werkt. 

Voor drinken en iets lekkers wordt gezorgd. Wilt u geen tas meegeven? 
Er zijn inmiddels voldoende begeleiders gevonden. Alvast hartelijk dank voor uw hulp. 
 
Uitnodiging Kijkavond Kinderboekenweek 
Bij dit Schooljournaal ontvangt u de uitnodiging voor de kijkavond naar aanleiding van ons werk rond de Kinderboekenweek. 
Bent u ook benieuwd naar wat we allemaal gedaan hebben? U bent van harte welkom van 18.30-20.00 uur. Het hele 
gebouw is open, ook de Kranepoort, De Rakkertjes en de Bibliotheek doen mee.  
De SAR organiseert weer een boekentafel, waar van allerlei moois te koop is. Van de opbrengst krijgen we een waardebon 
waarmee we bij Firma Kamerbeek boeken voor de school kunnen aanschaffen. Neemt u contant geld mee, want pinnen is 
niet mogelijk.... 
U komt toch ook? 
 
Start EHBO groep 8   
Op dinsdagmiddag 28 oktober start de EHBO-cursus voor de leerlingen van groep 8. De EHBO-cursus 
duurt tot medio april 2020. De EHBO-lessen zijn op de dinsdagmiddag van 13.00 -14.15 uur in het 
wissellokaal tegenover het lokaal van groep 7/8. De lessen zullen gegeven worden door Aafje Bek en 
Leonie Heuvelman. Tijdens deze cursus wordt er gebruik gemaakt van het leerboek ‘Jeugd Eerste 
Hulp,’ dat is samengesteld door Het Oranje Kruis. Aan de EHBO-cursus is een wekelijkse 
huiswerkopdracht verbonden.  Veel succes groep 8! 
 
Muziekproject groep 5/6  
Vanaf dinsdag 29 oktober start het muziekproject in samenwerking met muziekvereniging Caecilia. Het project heet “Wieger 
wordt wakker” en duurt 7 weken. Groep 5/6 gaat met verschillende muziekinstrumenten aan de slag onder begeleiding van 
muzieklerares/dirigente Marian Orgers. Na deze lessen zal er een afsluitende avond zijn, met optreden door de kinderen, 
op dinsdagavond 3 december om 19.00 uur in het Dorpshuis. Aansluitend op het muziekproject verzorgt de 

muziekvereniging muzieklessen in het Dorpshuis, waarvoor u uw kind kunt opgeven. Voor meer informatie of opgeven van 
muziekles kunt u contact opnemen met Margreet Bennink-van Bergen, tel. 0182-375343 / email: benninkfm@hetnet.nl 
 
Dankdagdienst 

Ook dit jaar gaan wij weer met alle kinderen van onze school naar de Dankdagdienst in onze Dorpskerk. 
Het thema van dit jaar is 'Goed Bericht': voor wat wij ontvangen is reden om te danken en om te delen. 
De dienst is op woensdag 6 november van 11.00 – 12.00 uur. Wij vertrekken vanuit school met de kinderen 
naar de kerk. Ook u bent van harte uitgenodigd. Voor de allerkleinste kinderen is er crèche tijdens de 

dienst, deze is in het Baken. Er zal een collecte gehouden worden tijdens de dienst. Alle kinderen zijn daarna vrij. Dat 
betekent dat u uw kind, indien nodig, rond 12 uur kunt ophalen bij de kerk. Misschien overbodig, maar wilt u geen snoep 
meegeven aan uw kind? 
 
Scholenmarkt Voortgezet Onderwijs voor ouders en leerlingen  van groep 7/8 

Sinds twee jaar organiseren we, i.s.m. De Kranepoort en een aantal Voortgezet Onderwijs scholen, een scholenmarkt in 

Gouderak. Ook dit jaar wordt deze scholenmarkt georganiseerd. Deze zal plaatsvinden op donderdagavond 14 november 

van 19.00 -20.00 uur. De ouders en leerlingen van de Koningin Julianaschool uit Ouderkerk aan den IJssel zijn ook 

uitgenodigd. 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. We hopen u te zien op donderdagavond 14 november. De leerlingen van groep 7/8 krijgen na 

de herfstvakantie een brief mee met een uitnodiging hiervoor. 
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Praktische verkeerslessen 

Helaas konden twee praktische verkeerslessen in de afgelopen week niet doorgaan, vanwege tekort aan hulpouders. We 

proberen dit de rest van het schooljaar te voorkomen, daarom geven we nu alvast de data door van de geplande lessen: 

• donderdag 26 maart: groep 1-4 

• vrijdag 27 maart: groep 5-6 

• donderdag 11 juni: groep 1-4  

• vrijdag 12 juni: groep 5-6  

Te zijner tijd ontvangt u van de klassenouders bericht. We hopen dat we kunnen rekenen op uw hulp! Juf Dionne. 

Van het hoofdluisteam 

Na de herfstvakantie wordt op dinsdagochtend 29 oktober weer gecontroleerd door het hoofdluiscontroleteam. Houdt u uw 

kind hoofdluisvrij? Met de luizenkam gaat dat het best! 

Van de Schooladviesraad 

Een nieuw SAR lid stelt zich voor.  

Mijn naam is Peter Molenaar, ik ben getrouwd met Francina en hebben 1 dochter, Jedidja (groep 1).  

Ik vind het belangrijk dat ouders op welke wijze dan ook betrokken zijn bij de school. Er zijn harten, handen en hoofden 

nodig. Daarom heb ik aangegeven dat ik de vrijgekomen vacature bij de SAR wil opvullen. Ik hoop dat ik met de andere 

SAR leden een goede commissie kan zijn die bijdraagt aan christelijke identiteit van de school. 

Spreekuur leerkrachten 

 

Groep Leerkracht(en) Tijdstip 

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

1b-2b Hannah Woensdag 12.30-13.00 uur 

3-4 Lizeth/Alice Woensdag 12.30-13.00 uur 

5-6 Marleen Woensdag 12.30-13.00 uur 

7-8 Thomas Woensdag 12.30-13.00 uur 

 Directie Graag volgens afspraak 

 IB Graag volgens afspraak 

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 

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 11 december 2019 

Maandag 3 februari 2020 Woensdag 11 maart 2020 

Vrijdag 26 juni 2020 Woensdag 17 juni 2020 

  

 

Tenslotte 

Tenslotte wens ik u, mede namens het team, goede weken en een fijne vakantie toe. Vaatstra-Bukman, 
directeur 
 
  

 
 


