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Agenda 

 
Datum Activiteit 

14 april Volgend Schooljournaal 

Bijbelonderwijs 

Bijbelverhalen voor komende weken:  
Via de leerkrachten heeft u tips gekregen om samen verhalen uit de Bijbel te kunnen lezen. 
Diverse websites zijn hiervoor beschikbaar, heeft u daar vragen over: neem contact op met de leerkracht van uw 

kind(eren). Denk aan: www.gelovenisleuk.nl; https://schooltv.nl/programma/verhalen-uit-de-schatkist/ ;  en elke 

doordeweekse dag een video met een Bijbelverhaal, gemaakt door Matthijs Vlaardingerbroek op 

www.creatiefkinderwerk.nl > Dagelijkse Henkie Show  

Welkom 

Op 6 april wordt Benthe Stijsiger 4 jaar en zij gaat starten in groep 1A. Ondanks het feit dat de school nu 
dicht is, vinden we het heel leuk dat je bij ons op school gaat komen Benthe. Van de juf hoor je wanneer je 
kunt starten. Vast heel veel plezier en een leuke schooltijd gewenst!    

Van de directie 

Pasen in tijd van afstand 
Deze weken leven we op school altijd toe naar het Paasfeest, elk jaar een hoogtepunt om met de groepen te beleven. Er 
wordt uit de Bijbel verteld over de Here Jezus, die voor ons mensen moest lijden en sterven, en over Zijn opstanding na 
drie dagen. De dood is overwonnen, er is hoop voor de toekomst! Er wordt altijd veel gezongen met de kinderen, dat is 
nu een extra gemis. Voor deze en volgende week komt voor groep 1-4 elke dag via Parro een bijdrage naar u toe, om 
samen met uw kind toe te kunnen leven naar het Paasfeest. Voor de hele school volgt op donderdag 9 april een 
uitgebreid Paasverhaal. We wensen u gezegende Paasdagen toe!   
 

Personeel 
Voor juf Marleen en juf Dionne is het een ingewikkelde tijd. Ze leefden beiden toe naar hun bruiloft eind april, juf Dionne 
op 24 april en juf Marleen op 25 april, maar de Coronamaatregelen doorkruisen deze plannen geheel. Ze hebben besloten 
om in heel kleine kring te gaan trouwen en later te besluiten over de manier om hun huwelijk alsnog te vieren.  
Juf Marleen en Juf Dionne, we wensen jullie allebei een mooie huwelijksdag toe: een speciale dag, die later als zeer 
bijzonder zal worden herinnerd. De liefde is er niet minder om! Gods zegen gewenst over jullie huwelijk! 
 
Schoolsluiting 
In deze tijd van afstand houden, binnenblijven en thuis werken merk ik dat het nieuws zich voortdurend aandient. Per dag 
worden de berichten anders, meer opnames in ziekenhuizen, mensen met Coronabesmetting in onze kennissenkring of in 
de familie, het raakt ons allen persoonlijk.  We maken ons zorgen over onze gezondheid, over ons werk, over onze 
geliefden. En intussen gaat het lesgeven bij u thuis door, zo goed als u kunt geeft u uw kinderen begeleiding. We hebben 
als team groot respect daarvoor, we beseffen dat het thuis met alle kinderen een hele uitdaging is om het fijn en gezellig 
te houden. We gedenken u allen in onze gebeden en wensen u van harte Gods zegen toe in deze bijzondere tijd. 
 
Vanuit de PCPO 
Vanaf de Stichting PCPO Krimpenerwaard komt vandaag een brief over de scholensluiting. Ook ontvangt u daarbij een 
bijlage met tips over ondersteuning door diverse organisaties, die u zelf kunt inschakelen in het geval het thuis moeilijk is 
op sociaal, emotioneel of financieel vlak. Van harte aanbevolen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gelovenisleuk.nl/
https://schooltv.nl/programma/verhalen-uit-de-schatkist/
http://www.creatiefkinderwerk.nl/
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Thuisonderwijs 
De eerste drie weken, tot 6 april, heeft elke school van de Stichting PCPO Krimpenerwaard werk meegegeven dat bestaat 
uit herhaling, verdieping, en stof die zonder instructie van de leerkracht gevolgd kan worden. De contacten via Parro en 
via de mail lopen in veel gevallen prima, u weet ons te vinden.  
Als team hebben we vergaderd via video-vergadering, we werken zoveel mogelijk thuis. De school is vaak leeg.  
We missen de kinderen en de live-contacten met u als ouders. Deze week belt de leerkracht u op om te horen hoe het u 
vergaat, ook hoe het met uw kind(eren) gaat. U heeft daarvoor een rooster ontvangen met het tijdstip dat de leerkracht u 
belt. 
 
Thuisonderwijs vervolg na 6 april 
Nu de regering heeft besloten dat de scholen in elk geval nog dicht blijven tot en met 28 april gaat de volgende fase van 
het thuiswerken in. De leerkracht zorgt voor instructie bij de lessen die gedaan moeten worden. Die instructie zal per 
groep verschillen, afhankelijk van de leeftijd van de leerlingen. Denkt u daarbij aan instructie via een Wordbestand, een 
YouTubefilmpje met aandachtspunten, of online lessen via Office 365 leeromgeving. De leerkracht maakt zelf de keuze.  
Deze week worden deze lessen voorbereid, zodat we volgende week aan de slag kunnen. Heeft u vragen over de leerstof, 
aarzel dan niet en stuur de leerkracht via de mail uw vraag. We staan klaar om hulp te bieden! 
De leerstof die nu bij u thuis is loopt tot en met 6 april. Op 7 april kunnen de leerlingen extra lespakketten ophalen, 
volgens het schema dat u via mail ontvangt, op dezelfde manier als de vorige keer. 
 

Uit de school 

De school is leeg, er is niets te melden over leuke activiteiten of plannen op dit moment. 
Daarom een aantal foto’s die ons via Parro bereikten. De reacties op het filmpje van het team met de wc-rol uitdaging 
worden gebundeld en apart via Parro met u gedeeld. 
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Afgelastingen 
Het vorige Schooljournaal is een aantal afgelastingen gemeld. Hierbij volgen nog een paar activiteiten die niet door 
kunnen gaan zoals gepland: 
• De vieringen rond 75 jaar vrijheid zijn geheel afgelast en worden mogelijk volgend jaar alsnog georganiseerd. U heeft 

via de gemeente het Magazine VRIJ! over 75 jaar Vrijheid in de Krimpenerwaard ontvangen. Daarin staat wat er 
allemaal voor mooie plannen opgesteld waren. Hopelijk gaat dat volgend jaar alsnog een groot feest worden! 

• De Jeugd Avond Vierdaagse is voor dit moment afgezegd. Er wordt nog nagedacht over een ander moment om dit 
alsnog te organiseren, maar daar is nog geen besluit over genomen door de organisatie. 

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  

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 

 
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 

Vrijdag 26 juni 2020 Woensdag 17 juni 2020 

Tenslotte 

Een mooi paaslied: Vertel me eens Heer Jezus  
 
Vertel me eens Heer Jezus 
Toen u op aarde was  
Waarom geloofde niemand toen  
Dat u de koning was?  
Ze wilden graag een koning  
Met rijkdom pracht en praal  
Maar Ik kwam als een dienaar  
Het armst van allemaal  
Ja Ik werd arm om jullie rijk te 
maken  
  
 

Vertel me eens Heer Jezus  
U ben taan 't kruis gegaan  
Waarom hebben de mensen  
U toen zo'n pijn gedaan?  
Ik wou hun zonden dragen  
Ik wou de pijn doorstaan  
Voor alle stoute dingen  
die jij ook hebt gedaan  
Ja Ik werd ziek om jullie te 
genezen  
  
Dank U wel Heer Jezus  

Dat U het deed voor mij  
'k Wil altijd bij U blijven  
U maakt mijn hart zo blij  
Dus laat ons samen spelen  
In 't hemels koninkrijk  
Wat God ons heeft gegeven  
Dat maakt ons leven rijk  
Wat God ons heeft gegeven  
Dat maakt ons leven rijk  

 

 
Tenslotte wens ik u, mede namens het team, veel gezondheid, succes en liefdevolle momenten toe.  
A. Vaatstra-Bukman, directeur. 
 

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/

