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Agenda 

 
Datum Activiteit 

15 januari Bijeenkomst gebedsgroep 

21 januari Vergadering SAR 

28 januari  Volgend Schooljournaal 

29 januari Poppentheater Dubbele Jan in de bibliotheek om 15.00 uur 

3 februari  Studiedag voor de hele school, alle leerlingen vrij 

Bijbelonderwijs 

Bijbelverhalen voor komende weken:  
We lezen de komende week de Bijbelverhalen uit 1 en 2 Samuel: David spaart Sauls’ leven, het lied van David, 
David wordt koning, de ark naar Jeruzalem. De Bijbeltekst die we leren is 2 Samuel 5;2b  “De Heer heeft u 
(David) beloofd: Jij zult mijn volk Israël weiden; jij zult vorst over Israël zijn.” We zingen in de onderbouw 

“Psalmpje” (YouTube) en in de bovenbouw “De Heer is mijn herder” uit het liedboek. 

Welkom 

Op 20 januari wordt Dani Rijsdijk 4 jaar. Dani is het zusje van Duuk uit groep 2A. Dani begint in groep 
1B. Op 25 januari is Lianne Veldman jarig en zij start ook in groep 1B. Lianne is het zusje van Eline uit 
groep 5 en Denise uit groep 3. En ook Valerie Oosterbosch wordt 4 jaar, op 26 januari. Valerie is het 
zusje van Fabiënne uit groep 2B. Zij zal in groep 1A 
beginnen. Welkom en heel veel plezier op school allemaal! 

 
Geboren! 
Op 3 januari is Máliya Louisa geboren, het zusje van Dani, Noah en Sofia Robijn. Van harte gefeliciteerd met 
jullie kleine meisje, veel geluk met elkaar!  

Van de directie 

Een nieuw jaar  
Het Kerstfeest ligt achter ons. Wat een mooi en feestelijk moment, elk jaar weer. Wat een fijne sfeer bij de viering in de 
Dorpskerk, met mooie liederen en een fijne vertelling. 
En nu zijn we weer gestart, een heel nieuw jaar ligt voor ons. Een jaar vol kansen en mogelijkheden, maar er zullen vast 
ook tegenslagen zijn. We mogen vertrouwen op onze God, die steeds met ons meegaat, wat het jaar ons ook gaat 
brengen. Ik wens u allen een gezegend 2020 toe!  
 
Invalperikelen 
Als een leerkracht niet op school kan zijn, vanwege een cursus of bij ziekte, zoeken we een vervanger. Dat gaat via de 
invalpoule, waar onze stichting PCPO Krimpenerwaard in deelneemt. Tot nu toe lukt het steeds nog om een vervang(st)er 
te vinden. Het komt soms voor dat voor de leeftijdsgroep waarvoor we inval zoeken niemand beschikbaar is, maar wel 
voor een andere leeftijdsgroep. In dat geval kiezen we ervoor om een leerkracht van een andere groep op de plek van de 
afwezige collega te laten werken, terwijl de vervanger dan in zijn/haar plaats komt. We kiezen voor deze oplossing, om te 
voorkomen dat er een groep geen les kan krijgen en thuis moet blijven. We hopen op uw begrip hiervoor. 
Alleen in uiterste nood, als er echt niemand beschikbaar is, zullen we de keuze moeten maken om een groep thuis te 
laten blijven. In dat geval worden de betreffende ouders/verzorgers via mail en Parro op de hoogte gesteld. 
 
Ouderportaal   

In de maanden januari en februari zullen diverse toetsen worden afgenomen bij de kinderen. Deze toetsen 
zijn een belangrijke graadmeter voor de ontwikkeling van de kinderen. Tijdens deze toetsperiode zal het 
toetsgedeelte op het ouderportaal tijdelijk dichtgezet worden. Bij het verschijnen van het eerste rapport 

zal het toetsgedeelte weer worden opengezet.  
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Nieuwe leerlingen aanmelden 
Binnenkort start het nadenken over de groepsverdeling voor het volgende schooljaar. Daarvoor is het 
van belang dat we weten welke kinderen we komend schooljaar mogen verwelkomen. Wordt uw kind 
voor 1 oktober 2020 3 jaar, dan kan het al worden aangemeld. Haalt u een inschrijfformulier op bij de 
directie?  
Ook als u in uw buurt een gezin weet waarvan het kind nog niet is aangemeld, wijst u hen dan op onze 
school. Er wordt dit jaar geen open ochtend georganiseerd, alle ouders die belangstelling hebben zijn altijd welkom voor 
een kennismaking en rondleiding.  
Van harte aanbevolen!  

Uit de school 

Gebedsgroep  
Elke maand gaat er een ‘gebedsmapje’ langs de groepen waar leerkrachten en soms de 
kinderen gebedspunten in kunnen noteren. Dingen waarvoor we dankbaar zijn, maar ook 
de zorgen die er zijn. Een groepje ouders bidt dan voor deze, maar ook voor andere 
dingen. Wanneer u als ouder gebedspunten heeft, kunt u dit doorgeven aan de 
gebedsgroep. De gebedsgroep bestaat uit de volgende personen: Marianne van der Wal, 
Anja Kool, Mijke Drost, Marjan van der Ree, Herma Chmielewski, Cindy Vreeke, Francina 

Molenaar en Susanna Slingerland.   

Van de hoofdluiscontrole  

Dinsdag 7 januari zijn alle kinderen weer gecontroleerd op de aanwezigheid van hoofdluis. Gelukkig zijn er geen 
hoofdluizen aangetroffen! Heel fijn natuurlijk! Blijft u wel alert? 

Van onze schooljournalisten 

Kerstviering 
Het is al wat langer geleden, De kerstviering. Op die dag dachten we terug aan de geboorte van het Koningskind, de Here 
Jezus. Als eerste hadden we nog even een normale dag, maar daarna gingen we lekker lunchen met allemaal zelfgemaakte 
gerechtjes. Ook gingen groep 5/6 en 7/8 nog wat leuks knutselen wat met kerst te maken had. Je kon wat leuks gaan 
tekenen, maar je kon ook nog een timmeronderdeel doen. Toen we klaar waren met ons knutselwerk gingen we weer naar 
huis. Om 19:00 uur s ’avonds hadden we ook nog een kerstviering met de hele school in de kerk. Daar hingen allemaal 
kerstwerkjes van onze school door de kerk waar een verhaal achter zat. Toen de kerstviering begon, kwam groep 1/2 met 
kaarsjes binnen lopen, terwijl ze een mooi lied zongen. We hebben dus gezongen, er werden gedichtjes opgelezen en 
natuurlijk werd er een Bijbelverhaal verteld. Aan het einde kreeg je nog een zuurstok die je mocht opeten, maar voordat je 

dat deed moest je de betekenis van de zuurstok lezen.  
 
Wij vonden het een super leuke dag!  
Lotte en Joëlle 

Van de medezeggenschapsraad 

Herhaalde oproep!! 
Omdat Minke van Leeuwen als onderwijsassistente aan het werk gegaan is, komt haar plaats 
in de oudergeleding van de MR vrij. De MR is op zoek naar een ouder die het interessant vindt 
om zich met schoolbeleid bezig te houden. De MR wordt door de directeur op de hoogte 
gesteld van vrijwel alle schoolontwikkelingen. De ouders in de MR hebben instemmingsrecht 

over bijvoorbeeld de schooltijden en de hoogte van de ouderbijdrage. Ook zaken als de jaarlijkse Schoolgids en 
schoolvakanties worden uitvoerig besproken. Er wordt 3 à 4 keer per jaar vergaderd, op een avond in overleg. 
Naast de MR van onze school is er ook een vacature voor de GMR, de gemeenschappelijke PCPO MR. Daar worden grotere 
beleidsstukken behandeld, die alle scholen van de PCPO aangaan. Van elke school is een teamlid en een ouder lid van de 
GMR. 
 
Heeft u belangstelling voor de MR en/of de GMR? U kunt voor informatie terecht bij de leden van de MR: Marjan van der 
Ree, Minke van leeuwen, Lizeth Boon en Hannah Bouter. Aarzel niet en zet de stap… Van harte aanbevolen! 
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Van de bibliotheek 

Poppentheater Dubbele Jan in Gouderak 
Het prentenboek “Moppereend” van Joyce Dunbar en Petr Horacek is uitgeroepen tot Prentenboek van 
het jaar 2020. Tijdens de Nationale Voorleesdagen is het dan ook het meest voorgelezen boek bij kinder- 
en peuteropvang, basisscholen en bibliotheken. De Bibliotheek Krimpenerwaard organiseert zoals altijd 
weer het poppentheater van Dubbele Jan, met deze keer de voorstelling "Mekkergeit en Moppereend". 
De voorstelling is gebaseerd op het boek “Moppereend”. Het wordt een voorstelling met veel humor en 
muziek. Het gaat over Eend, die aan het mopperen is, Geit die aan het mekkeren is en er verdwijnen 
allerlei dingen, waardoor iedereen in de war is. Natuurlijk wordt het mysterie opgelost en gaat iedereen, 
ook de bezoekertjes, weer vrolijk naar huis. 
In de bibliotheek Gouderak kunnen kinderen vanaf 3 jaar en hun (groot)ouders komen kijken op woensdagmiddag 29 
januari, om 15.00 uur. 
Kaartjes zijn bij de plaatselijke bibliotheek te koop voor € 6,-. Reserveren kan ook via e-mail. 
 
Nieuwe openingstijden bibliotheek 

Met ingang van het nieuwe jaar heeft er een wijziging plaatsgevonden in de openingstijden van de bibliotheek 
Gouderak. De vrijdagavondopenstelling is vervallen en daarvoor in de plaats is de bibliotheek voortaan op 
donderdagmiddag geopend. 

 
Deze aanpassing is gedaan omdat er op vrijdagavond weinig gebruik gemaakt werd van de bibliotheek. Wij hopen en 
verwachten dat vooral ouders en kinderen gebruik gaan maken van de nieuwe uitleenmogelijkheid op donderdagmiddag.  
We zijn van 13.30 uur tot 15.30 uur geopend; wellicht te combineren met het ophalen van de kinderen. 
Voor de donderdagmiddaguitlening zijn we nog wel op zoek naar een paar nieuwe vrijwilligers, dus als je tijd en zin hebt 
om te komen helpen in de bibliotheek dan kun je je melden aan de balie of mailen naar: 
gblok@debibliotheekkrimpenerwaard.nl 
 
De volledige openingstijden van de bibliotheek Gouderak zijn vanaf 1 januari: 
Maandagmorgen van 10.00 tot 12. 00 uur 
Maandagavond van 19.00 tot 20.30 uur 
Woensdag van 10.00 tot 14.00 uur 
Donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur 
 
Wist je dat de collectie van de bibliotheek wekelijks aangevuld wordt met nieuwe boeken? En dat je heel makkelijk boeken 
gratis kunt reserveren uit de andere vestigingen van de Bibliotheek Krimpenerwaard? Dus ruime keus, ook in jouw genre 
of dat van je kind.  
Voor meer informatie kun je terecht in de bibliotheek en op www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl 

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.cjgkrimpenerwaard.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gblok@debibliotheekkrimpenerwaard.nl
http://www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl/
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
http://www.cjgkrimpenerwaard.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 

 

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 maart 2020 

Vrijdag 26 juni 2020 Woensdag 17 juni 2020 

Tenslotte 

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


