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Agenda 

 
Datum Activiteit 

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 

13 november Bijeenkomst gebedsgroep 

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

15 november Lootjes trekken in groep 5-8 

18-22 november Oudergesprekken op maat 

19 november Volgend Schooljournaal 

19 november Groepen 1 en 2: schoentje zetten in de klas 

25-29 november Open lesweek 

Bijbelonderwijs 

Bijbelverhalen voor komende weken:  
We lezen de komende weken de Bijbelverhalen uit Numeri en Jozua: de verspieders, Mozes’ fout en afscheid, 
Jozua’s opdracht, de doortocht. De Bijbeltekst die we leren is uit Numeri 13:27b “Werkelijk, het vloeit over van 
melk en honing en deze vruchten groeien er.” De onderbouw zingt “Hij alleen” en de bovenbouw “Hinematov”. 

Leerlingen 

We heten twee kinderen welkom in groep 7: maandag 11 november starten Jaël Kranenbrug en Louise 
Lansink bij ons op school. Zij komen allebei over van de Meester Lallemanschool in Moordrecht. We 
wensen jullie een goede tijd toe op onze school! 

Van de directie 

Afscheid van juf Rianne en welkom terug juf Yvonne 

Vandaag, 5 november, heeft juf Rianne haar laatste invaldag in het zwangerschapsverlof van juf Yvonne.  Juf Rianne, wat 

hebben de kinderen van u genoten! Heel veel dank voor alle liefde en aandacht voor de kinderen van groep 1a/2a. We zien 

u vast nog wel eens als invalleerkracht bij ons op school! 

Vanaf volgende week komt juf Yvonne weer in groep 1a/2a. De verdeling zal dan worden: juf Jannie op maandag en 

dinsdag, juf Yvonne op de woensdag, donderdag en vrijdag. Juf Yvonne, welkom terug, veel plezier met de kinderen (en 

natuurlijk met de ouders en collega’s). 

 

Staken?  

Wat een onrust is er in het onderwijs…. Morgen zijn veel scholen voor basis- en voortgezet onderwijs dicht. Deze datum is 

gekozen omdat op 6 november de onderwijsbegroting wordt behandeld in de 2e kamer. 

Wij staken woensdag 6 november niet, maar de problemen die er zijn herkennen wij wel. We vinden echter op dit moment 

dat we beter ons werk voor de klas kunnen doen. Bovendien is het morgen Dankdag voor Gewas en Arbeid: een moment 

om stil te staan bij alles wat wij mogen ontvangen van onze Hemelse Vader, waaronder ook dank voor ons werk.  

 

Tevredenheidsonderzoeken 

Hoe kijkt u naar de school die u voor uw kind(eren) hebt gekozen? Bent u blij met de school, 

of zijn er punten waar u minder tevreden over bent? Wat vinden de kinderen van de bovenbouw 

van hun school en hoe ervaren de leerkrachten het om hier te werken? 

Eenmaal per 4 jaar houden wij een uitgebreide tevredenheidspeiling onder onze ouders, 
medewerkers en leerlingen (gr. 6 t/m 8). De uitkomsten vergelijken wij met die van 4 jaar geleden. Het leert ons of onze 
inspanningen in de afgelopen jaren effect hebben gehad. Daarnaast bieden uw reacties informatie voor onze 
beleidsontwikkeling voor de komende jaren. Juist dit schooljaar denken wij daar extra over na. Wij stellen in 2020 
namelijk ons nieuwe schoolplan op.  
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Het is voor ons belangrijk dat u aan deze peiling deelneemt. Wij vragen u dan ook wat tijd vrij te maken om de vragen 
van deze tevredenheidspeiling te beantwoorden. Het geeft u gelegenheid om uw mening te laten horen, het helpt ons in 
de keuzes die wij voor de komende jaren maken. 
We hopen dat veel ouders deel zullen nemen aan de peiling. Het geeft ons inzicht waar we de dingen goed doen en welke 

punten verbetering vragen.  

Ook de leerlingen van groep 6, 7 en 8 gaan de vragenlijst invullen, speciaal op hun niveau gericht. Zij doen dat onder 

schooltijd. Daarnaast krijgen ook de personeelsleden een vragenlijst, speciaal over het werken op onze school. 

 

Oudergesprekken op maat  
In de komende tijd (18-22 november) worden de oudergesprekken op maat gepland. De leerkracht belt u om u daarvoor 
uit te nodigen, als hij/zij daar behoefte aan heeft. Het gaat daarbij om dingen rond de ontwikkeling van uw kind, op 
leergebied, maar ook rond sociaal-emotionele ontwikkeling. Wanneer u zelf een gesprek wilt aanvragen, dan kunt u zelf 
de leerkracht bellen voor een afspraak.  
 
Open lesweek 
Elk jaar zetten wij de lokalen open voor ouders om een poosje mee te draaien met de lessen van hun kind. Dit jaar is de 
Open lesweek in de week van 25 tot 29 november. Een week van te voren zullen de inschrijflijsten bij de deur naar het 
plein hangen, u kunt dan een tijd kiezen om bij een les te zijn. 

 
Koffie-uurtje 17 oktober 

Vier ouders hebben de moeite genomen om met de directie in gesprek te zijn over het continurooster. Deze 
ouders waren unaniem positief. Heel fijn om te horen. Vanavond is er een evaluatiebijeenkomst waarbij alle 
hulpouders uitgenodigd zijn. Zij helpen bij het toezicht op het plein en bij het eten in de kleutergroepen. We 

zijn natuurlijk benieuwd naar hun ervaringen! De uitnodiging voor deze avond is vorige week verzonden. 
 
Inval in groep 7/8 
Meester Thomas heeft 2 verlofdagen vanwege zijn komende verhuizing naar een andere woning. Daarom komt Marianne 
Boot via de invalpoule groep 7/8 lesgeven op 7 en 8 november. 
 
Flyer PCPO Koersplan 
De Stichting PCPO Krimpenerwaard, waar onze school deel van uitmaakt, heeft een koersplan opgesteld. De grote lijnen 
daarvan zijn samengevat in een flyer, die uw oudste kind bij ons op school vandaag meekrijgt. Het geeft globaal weer waar 
de stichting voor staat. 

Uit de school 

Dankdag voor gewas en arbeid 
Zoals u in het vorige Schooljournaal heeft kunnen lezen, gaan we met alle leerlingen op 
woensdag 6 november naar de Dorpskerk om Dankdag voor gewas en arbeid te vieren. De 
dienst begint om 11 uur en u bent ook van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Voor de 
allerkleinste kinderen die nog niet op school zitten, is er oppas aanwezig in “Het Baken” naast 
de kerk. De dienst duurt tot 12.00 uur, de kinderen zijn hierna vrij en mogen vanuit de kerk 
naar huis. U kunt uw kind dan ook ophalen bij de kerk. Tijdens de dienst zal er een collecte 
gehouden worden. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de stichting Jarige Job. In Nederland zijn 61.000 
kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen 
door het geven van een verjaardagsbox. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag thuis én op school!  
 
Scholenmarkt Voortgezet Onderwijs voor ouders en leerlingen van groep 7 en 8  
Aanstaande donderdagavond 15 november van 19.00 - 20.00 uur organiseren we voor leerlingen en ouders van groep 7/8 
een scholenmarkt voor het Voortgezet Onderwijs. De ouders en leerlingen van de Koningin Julianaschool uit Ouderkerk 
aan den IJssel zijn ook uitgenodigd. De volgende scholen zullen aanwezig zijn:  

- het Driestar College  
- de Goudse Waarden vmbo  

- de Goudse Waarden mavo/havo/vwo  
- het Wellant College  
- de GSG Leo Vroman  
- het Antonius College  
- de Antonius MavoXL 

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. In de school hangen ook posters op over deze scholenmarkt. Hierop staat ook welke school in welk 
lokaal aanwezig zal zijn. We hopen u te zien op donderdagavond 14 november. Graag de hoofdingang (bij de grote 
hal) gebruiken. De ouders van de leerlingen van groep 7/8 ontvangen hierover vandaag een brief.  
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Sinterklaasperikelen…..   
Het lijkt misschien nog lang te duren maar voor we het weten is Sinterklaas weer in het land! We hebben het een en ander 
voor u op een rijtje gezet wat betreft de sinterklaasviering op school.   
Vrijdag 15 november: Lootjes trekken in de groepen 5-8.  
Dinsdag 19 november: De kleuters mogen hun schoentje zetten in de klas.   
Maandag 2 december: Zwarte Piet komt meedoen met de Pietengym van groep 1/2.  
Donderdag 5 december: Sinterklaas bezoekt samen met zijn Pieten onze school. Alle kinderen worden om 8.25 uur in de 
klas verwacht. De kinderen van de groepen 5-8 nemen op dat moment hun surprise mee naar binnen. We ontvangen 
Sinterklaas dit jaar samen met de kinderen in de gymzaal. We hebben er zin in!   

Van het hoofdluisteam 

De hoofdluiscontrole van 29 oktober leverde helaas wat meldingen op door vrijwel de gehele school. U heeft hierover 
informatie ontvangen en de oproep om te hoofdluiskam te gaan hanteren. Volgende week dinsdag wordt opnieuw 
gecontroleerd. Houdt u uw kind hoofdluisvrij? Met de luizenkam gaat dat het best! 
Wilt u het hoofdluiscontroleteam helpen door mee te komen controleren op dinsdagochtend na elke vakantie? Heel graag! 
U kunt zich aanmelden bij de directie. 

Van de Bibliotheek Krimpenerwaard  

Het gamende kind 
Uw kind speelt games, of zit op YouTube. Dat hoort bij deze tijd, maar vraagt wel specifieke opvoedkundige aandacht. 
Wellicht zijn er enkele frustraties en misschien loopt het de spuitgaten uit.  
Hoe kan je er voor zorgen dat je kind zijn of haar leven niet verspeelt?  
Wat zijn de verslavende elementen van games waar je op kunt letten en hoe houd je fijn contact met je kind?  
Wat is dat gaming en e-sports eigenlijk, welke competenties leren kinderen hier van, en hoe kan het de relatie juist 
versterken?  
 
Dit is een greep uit de vragen die beantwoord worden op vrijdagavond 15 november, tijdens de week van Mediawijsheid, 
in bibliotheek Schoonhoven waarbij Koen Schobbers, oprichter van Parents of Play, informatie, adviezen en tips zal delen. 
De avond is specifiek bedoeld voor ouders, maar is ook interessant voor iedereen die met kinderen te maken heeft. Ook 
ouders van jonge kinderen die zich vast voor willen bereiden op wat zeker komen gaat zijn uitgenodigd. Zie ook: 
https://www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl/actueel/agenda/het-gamende-kind.html 
 
U bent welkom, entree is gratis en de avond start om 19.30 uur (tot ongeveer 21.00 uur). 
Van harte aanbevolen, zie de flyer bij dit Schooljournaal 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl/actueel/agenda/het-gamende-kind.html
http://www.royalkidshome-krimpenerwaard.nl/
http://www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl/
https://jslag1.sharepoint.com/teams/bron/Administratie/Schooljournaals%202019-2020%20Wordversie/www.quadrantkindercentra.nl/locaties/rakkertjes
https://jslag1.sharepoint.com/teams/bron/Administratie/Schooljournaals%20Word%20oud/Schooljournaals%202017-2018%20Wordversie/www.cjggouda.nl
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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 

 

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 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. Vaatstra-Bukman, directeur 
 
  

 
 


