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Agenda 

 
Datum Activiteit 

29 mei t/m 2 juni Lang pinksterweekend vrij 

9 juni Volgend Schooljournaal 

Bijbelonderwijs 

Bijbelverhalen voor komende weken:  
Deze week vertellen we uit Handelingen ter voorbereiding op Pinksteren en het verhaal van Paulus. De 
Bijbeltekst is Handelingen 2: 38b en 39a: “Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt 
deze belofte….”  

Personeel 

Afscheid van juf Alisa 
Deze week is stagejuf Alisa voor het laatst bij ons op school. Ze is geslaagd voor haar opleiding onderwijsassistente. Van 
harte gefeliciteerd juf Alisa! We hebben genoten van alles wat u met de kinderen hebt gedaan, met veel liefde en 
aandacht. Grote dank daarvoor. Het ga u goed! 

Van de directie 

Weer allemaal naar school… 
De persconferentie van 19 mei gaf duidelijkheid: vanaf 8 juni gaan alle basisschoolleerlingen weer naar school. Dat is een 
fijn vooruitzicht. Toch gaan we niet zomaar weer beginnen, er komt nog een landelijk protocol waarin staat welke 
richtlijnen er allemaal komen. Dat protocol verwachten we woensdag aan het eind van de middag. Daarom zult u vanuit 
de school pas na de Pinksteren een bericht van ons ontvangen over de nieuwe start vanaf 8 juni.  
De regering moet het besluit nog definitief maken: allemaal naar school-als het kan… we hopen dat besluit op 1 juni te 
vernemen. 
We stemmen daarna het geheel af met de medezeggenschapsraad, de leerkrachten, De Kranepoort en de Rakkertjes. 

 
Wat gaat het goed! 
Een welgemeend compliment vanuit de school aan u allen: de looproute over de Huurmanlaan verloopt prima, de auto’s 
en fietsen worden geparkeerd en de kinderen zijn meestal op tijd binnen. Dank u voor uw medewerking tot nu toe. 
 
Terug naar normaal? 
Dat zal zeker nog niet het geval zijn. We verwachten dat er nog allerlei regels blijven. Zoals bijvoorbeeld het uit de school 
blijven van ouders, ook het plein zal geen terrein voor ouders zijn.  
Gesprekken met ouders zijn op school mogelijk in speciale gevallen. Als het bijvoorbeeld om de voortgang van een 
begeleiding gaat, of het in gang zetten van een onderzoek. Als dat het geval is wordt u uitgenodigd om het gesprek op 
school te komen voeren, met in acht neming van de gepaste afstand. 
 
De komende weken 
De vrije dagen rond Pinksteren, die gepland staan, gaan gewoon door. Ook de studiedagen (woensdag 17 juni onderbouw 
en vrijdag 26 juni hele school) worden volgens planning ingevuld. We denken na over de groepsverdeling, het 
formatieplan, de planning voor het volgende schooljaar en de schoolgids. Maar ook over toetsen en rapporten en over 
hoe we u als ouders over de voortgang van de ontwikkeling van uw kind kunnen informeren. U hoort daarover later meer. 
 
Citotoetsen in juni 
In de afgelopen periode hebben de kinderen op afstand onderwijs gekregen. Er is hard gewerkt door de kinderen en hoewel 
het soms lastig was, zijn we enorm trots op het werk dat geleverd is! 
Als leerkrachten zullen we in de komende periode opnieuw moeten bepalen waar de kinderen staan in hun ontwikkeling en 
onderzoeken wat hun huidige niveau is. We hebben ze tenslotte een lange tijd niet gezien.  
We hebben besloten om in de maand juni bij de kinderen vanaf groep 3 de landelijke Cito toetsen af te nemen, zoals we 
andere jaren ook gewend zijn te doen.  
We willen benadrukken dat deze toetsen bedoeld zijn om zicht te krijgen op het niveau van de leerlingen en zeker niet om 
het thuiswerk van de afgelopen periode te beoordelen. Door te weten welke leerstof de kinderen wel en niet beheersen, 
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kan het onderwijsaanbod daarop afgestemd worden. De leerkrachten krijgen hiermee zicht op het startniveau in het 
volgende schooljaar, zodat we dan weer verder kunnen op het niveau dat bij de leerlingen past. 
 
Foto’s op de website 
Monique Overes heeft heel veel nieuwe foto’s gemaakt, waarvan we een selectie hebben geplaatst op de website. Neemt u 
eens een kijkje? https://debrongouderak.nl/onze-school/ Dank je wel Monique voor de mooie foto’s! 

Uit de school 

Er is geen speciaal schoolnieuws deze keer. 
Er wordt hard gewerkt, de ene dag met de ene helft van de klas en de andere dag met de andere helft van de klas. De 
buitengymlessen met meester Gunnar verlopen heel fijn,….kortom: we zijn blij dat we weer op school mogen zijn. 
Een paar foto’s van de afgelopen week: bouwen in groep 1a/2a, een verjaardag in groep 1b/2b, de schrijfhoek in groep 
3/4, de gymles in groep 5/6, en een spreekbeurt in groep 7/8 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van onze schooljournalisten 

Interview met juf Aria 
 
Hoe is het voor u geweest in de Corona-crisis? 
Het was een rare tijd, want we konden niet naar school. Ik miste de kinderen en de juffen en meester.  
 
Wat heeft u in de coronatijd aan de school gedaan? 

https://debrongouderak.nl/onze-school/
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Ik heb heel veel overleg gehad met directeuren van andere scholen. We hebben nagedacht over hoe we kunnen zorgen 
dat het onderwijs doorgaat. Wat hebben de kinderen nodig? Mogen de laptops mee naar huis? Ook heb ik veel via Teams 
gebeld met de andere juffen en meester. Dat ging goed. 
 
Wat vond u moeilijk aan het indelen van de klassen? 
Ik vond het heel moeilijk. Mark Rutte zei de helft van de kinderen mogen naar school, maar hoe zei hij er niet bij. Minister 
Slob zei dat ’s morgens de ene helft van de kinderen kon komen en ’s middags de andere helft. De volgende dag moesten 
we weer met de gezinnen rekening houden.  
We hebben ervoor gekozen om de combinatiegroepen uit elkaar te halen.   
 
Wat vond u van de corona-maatregelen? 
Het houden van afstand vond ik heel moeilijk. Ook is het raar om geen handen meer te mogen schudden. Dat voelde zelfs 
onbeleefd. Het is jammer om kleinkinderen niet te zien. Het familieweekend ging niet door en ik mocht ook nog niet naar 
de kapper. 
 
Wat vindt u ervan dat de scholen weer opengaan op 8 juni? 
Heel fijn voor ouders, leraren en de kinderen. Ook wel spannend met afstand houden. Het is nog niet duidelijk welke 
regels er precies komen.  
 
Wat zou u doen als u voor één dag de plaats in mocht nemen van Mark Rutte? 
Ik zou een vriendin zoeken. Ik ben blij dat ik niet Mark Rutte ben, want iedereen vindt er wat van. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

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 

 

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 

 

Vakantierooster 2020-2021 

Herfstvakantie  Ma 19-10-20 t/m vr 23-10-20 

Kerstvakantie Ma 21-12-20 t/m vr 01-01-20 

Voorjaarsvakantie Ma 22-02-21 t/m vr 26-02-21 

Goede Vrijdag / Pasen Vr 02-04-21 t/m ma 05-04-21 

Meivakantie Ma 26-04-21 t/m vr 07-05-21 

Hemelvaart Do 13-05-21 t/m vr 14-05-21 

Pinksteren, hele week Ma 24-05-21 t/m vr 28-05-21 

Zomervakantie Ma 19-07-21 t/m vr 27-08-21 

 

Tenslotte 

Tenslotte wens ik u, mede namens het team, veel gezondheid, succes en liefdevolle momenten toe.  
En natuurlijk een mooi feest van de Geest - het Pinksterfeest! 
 
A. Vaatstra-Bukman, directeur. 

 
 
 


