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Agenda 

 
Datum Activiteit 

12 juni Stroopwafelspakketten mee – grote tas meenemen!! 

17 juni Studiedag onderbouw, groep 1 t/m 4 vrij 

23 juni Volgend Schooljournaal 

24 juni Gebedsgroep 

26 juni Studiedag, alle leerlingen vrij 

Bijbelonderwijs 

Bijbelverhalen voor komende weken:  
Deze week vertellen we verder uit Handelingen vanaf hoofdstuk 16, waarbij de verhalen over Paulus centraal 
staan. De Bijbeltekst hierbij is uit Handelingen 16:31 “Ze (de apostelen) antwoordden: Geloof in de Heer Jezus 
en u zult gered worden, u en uw huisgenoten.” We zingen onder andere: “Sta eens even op”. 

Welkom 

Op 14 juni is Djezz Radder jarig en wordt hij 4 jaar! Djezz start dan in groep 1A/2A. We wensen je alvast veel plezier op 
school! 

Van de directie 

Weer van start 
Met alle kinderen tegelijk op school zijn we aan de laatste zes schoolweken begonnen. Wat een 
bijzondere tijd hebben we gehad. En wat zijn we blij dat we weer gewoon met elkaar tegelijk op 
school kunnen zijn! Wel met de nodige aandachtspunten: handen wassen bij binnenkomst, per 
groep apart op het plein spelen, gymmen in de speeltuin (hierover verder meer) en geen ouders 
mee naar binnen. 

De meeste kinderen waren op tijd op school, heel fijn! Voor wie dat nog niet gelukt is: graag zorgen dat de kinderen om 
08.25 uur binnen zijn. We hebben de lestijd hard nodig deze laatste weken. 
We danken u voor de zorgen voor de voortgang van het onderwijs in de afgelopen weken. Bij de meeste gezinnen is dat 
goed gelukt. Heel fijn en belangrijk voor uw kind! 
 
Ouders op het plein 
Helaas mogen ouders niet op het plein komen. Een uitzondering geldt voor de ouders die volgens het rooster helpen bij 
toezicht houden bij het buitenspelen tijdens de lunchpauze. Fijn om u weer te mogen ontmoeten op de afgesproken tijd! 
 
Gymlessen 
Gisteren gaf meester Gunnar gymles in de Speeltuin. Dat was leuk, maar ook wat lastig. Want 
gymmen is toch iets anders dan gewoon in de speeltuin spelen. Inmiddels hebben we van de 
gemeente Krimpenerwaard gehoord dat de gymzaal en de kleedkamers door de scholen gebruikt 
kunnen worden. Vanaf aanstaande donderdag gaat meester Gunnar dus weer in de gymzaal 
lesgeven, zoals voor de Coronatijd gebruikelijk was. Dus: vanaf donderdag gymspullen voor de 
zaal meenemen! 
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Uit de school 

Stroopwafelactie  
Wat hadden we veel enthousiaste kinderen om de stroopwafels te verkopen. Heel veel ballen gingen in de buizen, om te 
zien welke groep er de meeste stroopwafels zou verkopen. Heel leuk om te zien en natuurlijk goed voor de actie voor 
stichting Gave. Allemaal bedankt voor jullie goede verkoop! Top gedaan, kinderen! 
Maar… toen kwam de schoolsluiting vanwege Corona en werd het stil rond de stroopwafelsactie… 
 
Nu, na lang wachten, is het dan zover: a.s. vrijdag 12 juni worden de stroopwafels uitgedeeld aan alle kinderen die 
meegedaan hebben aan de actie. Aangezien de kinderen heel veel verkocht hebben, hebben ze een bigshopper of andere 
grote tas nodig om de bestelde stroopwafels mee naar huis te nemen. Graag vrijdag uw kind een grote tas voorzien van 
naam meegeven. Twee ouders van de SAR zullen zorgen voor de juiste aantallen stroopwafels in de tas, met daarbij de 
lijst met bestellingen. 
 
Het bezorgen van de stroopwafels gaat als volgt, Corona-proof:  

➢ Stroopwafels voor de deur op de grond zetten.  
➢ Aanbellen.  
➢ Een paar grote stappen naar achter zetten.  
➢ Melden dat de stroopwafels voor de deur staan.  

U wilt vast uw kind daarbij helpen, als het nodig is. 
 
De klas en het kind die/dat de meeste stroopwafels verkocht heeft, ontvangt hier vrijdag ook bericht over.  
Later maken we de totale opbrengst van de stroopwafelactie bekend via het Schooljournaal.  

Van onze schooljournalisten 

Interview corona tijd groep 7/8   
  
Vraag 1: wat vond je van het thuiswerken?  
Ravi: ik vond het leuk, maar toch vond ik het minder leuk dan als je op school werkt, want je hebt minder motivatie.  
Noortje: Saai, want je hebt geen motivatie.  
  
Vraag 2: wat vond je ervan dat je alleen met je eigen klas was?  
Ravi: fijn, want de musical leren was makkelijker en rustiger.  
Noortje: saai en stil en als we gingen zingen zong er niemand mee.  
  

Vraag 3: wat vind je ervan dat je nu weer met de hele klas bent?  
Ravi: druk en lawaaierig normaal zitten we met ongeveer 13 kinderen in de klas (met groep 8) en nu zijn het er 16 meer 
(met groep 7) erbij dus dat is wel drukker. Ik vind het wel goed dat we weer met zijn alle zijn, want dan kunnen we weer 
het normale schoolleven opbouwen.  
Noortje: beter, maar soms wel druk. Wel is het fijn dat we weer naar school mogen, maar of het slim is weet ik niet.   

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 

 
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 

 

Studiedagen 2020-2021 alle leerlingen vrij Studiedagen 2020-2021 onderbouw, groep 1 t/m 4 vrij 

Maandag 26-10-'20 Woensdag 11-11-20 

Woensdag 20-01-'21 Woensdag 13-01-21 

Maandag 01-03-'21 Woensdag 17-03-21 

Vrijdag 25-06-'21 Woensdag 16-06-21 

 

Tenslotte 

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

 
 
 


