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Agenda 

 
Datum Activiteit 

12 mei 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 

Van de directie 

Personeel 
Vorige keer berichtte ik u over de uitgestelde bruiloften van juf Marleen en juf Dionne. Er is inmiddels meer duidelijk: 
Juf Marleen Boel en Elco Verkerk gaan op 20 april trouwen in heel kleine kring en zullen later dit jaar een feestelijke dag 
vieren.  
Op 24 april geven juf Dionne Maaijen en haar Nees de Bruijn elkaar het ja-woord, ook in kleine kring. Ook zij hopen later 
dit jaar een echt huwelijksfeest te beleven. Voor beide bruidsparen geldt dat “later dit jaar” nog niet is vastgesteld, het 
kan wel na de zomervakantie worden. 
Juf Marleen met Elco en juf Dionne met Nees: we wensen jullie van harte veel liefde en geluk toe en Gods zegen toe over 
jullie huwelijk! Ga met God en Hij zal met je zijn! 
 
Vervolg scholensluiting 
Dit is alweer het derde Schooljournaal tijdens de scholensluiting. Het blijft vreemd en onwerkelijk, zo’n lege school zonder 
kinderstemmen. U heeft via de telefoon contact gehad met de leerkracht, dat was goed. En het was fijn om afgelopen 
dinsdag de kinderen te zien die hun lespakket kwamen halen. Wij missen de kinderen, de kinderen missen school en 
vriendjes/vriendinnetjes. En u thuis doet al het mogelijke om thuis les te geven. 
We hebben daar als team grote bewondering voor. Vandaar onze attentie in de vorm van een zakje snoep-krijtjes.  
Onze complimenten! 
 
Onderwijs op afstand 
De overheid noemt het onderwijs op afstand, dat klinkt mooi. Maar afstand is ook lastig: komt het over wat we als 
leerkrachten bedoelen, is de opdracht duidelijk, lukt het de kinderen om thuis aan het werk te zijn?  
Als leerkrachten doen we wat bij onze groep leerlingen past om het lesgeven thuis zo goed mogelijk te begeleiden. Dat 
varieert van een instructiefilmpje, dat via Parro gedeeld wordt, of een weekplanning met opdrachten die via mail door 
gegeven wordt, tot een live verbinding met de leerkracht voor instructie met een groepje kinderen. In alle gevallen geldt: 
hebt u vragen of loopt er iets niet goed, stuur een mail naar de leerkracht. En af en toe een foto van uw kind, dat is heel 
leuk om via mail te ontvangen. We kunnen de foto’s desgewenst via Parro delen, dat houdt de moed erin. 
 
Volhouden 
Misschien is het al een beetje gewend en heeft u thuis een ritme gevonden. Maar het kan ook zijn 
dat het heel zwaar is om uw gezin thuis te combineren met uw eigen werk. Het allerbelangrijkste 
daarbij is dat de sfeer in huis goed blijft. Neem af en toe echt de tijd voor ontspanning. Ik realiseer 
me dat dat voor mij makkelijk gezegd/geschreven is, ik heb geen kleine kinderen thuis. Maar toch: 
met humor en ontspanning op z’n tijd houdt iedereen het langste vol.  
 
Hoe lang nog? 
Op 21 april besluit de regering over het vervolg van de Lockdown in Nederland. Dan zal duidelijk worden of we na de 
meivakantie weer op school aan de slag kunnen. En als dat kan, op welke manier gaan we dan starten? Vast niet met alle 
kinderen tegelijk, vermoed ik. Het nadenken daarover is wel begonnen, maar met besluiten moeten we echt wachten tot 
na 21 april. Later die week zult u via mail geïnformeerd worden over het vervolg. 
 
 

http://www.gelovenisleuk.nl/
https://schooltv.nl/programma/verhalen-uit-de-schatkist/
http://www.creatiefkinderwerk.nl/
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Schilderwerk in het gebouw 
Het was gepland in de zomervakantie, maar nu het gebouw grotendeels leeg is wordt de binnenkant van Het Rak geheel 
geschilderd. Dit werk wordt gedaan door fa. van der Griend. Alle kozijnen en ramen, kapstokken en muren worden 
voorzien van een nieuwe laag lak of muurverf. De start is bij de Peuterspeelzaal en de Kranepoort, vervolgens De Bron en 
tenslotte de grote hal, de gymzaal en de bibliotheek. 
Dit betekent voor de leerkrachten een extra klus: alles wat aan de muren hangt moet eraf en tijdelijk opgeruimd worden… 
gelukkig helpt het schoonmaakbedrijf hierin ook een handje mee. 
De schilderklus moet voor de scholen en peuterspeelzaal in de meivakantie afgerond worden, zodat de lokalen weer tijdig 
ingericht zijn. We zijn benieuwd naar het resultaat. 

Uit de school 

 
Foto’s van thuis 
We ontvingen weer leuke foto’s van thuiswerkende 
kinderen, soms ook aan het sporten, heel belangrijk om te 
blijven bewegen! 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

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 

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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Vakantierooster 2019-2020 

 
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 

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


