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Agenda 

 
Datum Activiteit 

07 juli Rapporten mee naar huis 

08 juli Juffen/Meesterdag 

08-10 juli Telefonische oudergesprekken, planning via Parro 

14 juli Volgend Schooljournaal 

Bijbelonderwijs 

Bijbelverhalen voor komende weken:  
Deze week vertellen we verder uit Handelingen vanaf hoofdstuk 27, waarbij de verhalen over Paulus centraal 

staan. De Bijbeltekst hierbij is uit Psalm 119:105 “Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.” 
We zingen onder andere: “Wij zullen opstaan” en “Tot aan die dag”. De weken tot aan de zomervakantie is een 

vrije invulling door de leerkrachten. 

Welkom 

Op 8 juli zijn Luna en Jaylin Robijn jarig en worden ze 4 jaar. Na de zomervakantie zullen zij in groep 1 
gaan beginnen. Vast gefeliciteerd Luna en Jaylin en een leuke verjaardag! 
 

Van de directie 

Extra editie van het Schooljournaal 
Deze week ontvangt u deze extra editie omdat er veel te vermelden is dat we graag op korte termijn 
willen doorgeven. Het laatste Schooljournaal van dit schooljaar verschijnt op dinsdag 14 juli. 
 
Coronamaatregelen 
Na de persconferentie van afgelopen woensdagavond is er weer een nieuw protocol verschenen. Daarbij worden 

mondjesmaat veranderingen toegestaan. De afstand van 1,5 meter blijft een belangrijk uitgangspunt. Ook de hygiëne 
maatregelen blijven onverkort van kracht. Dus bij binnenkomst altijd handen wassen! 
In overleg met De Kranepoort hebben we besloten om de huidige maatregelen te handhaven tot de zomervakantie. Het 
gaat daarbij om looproutes, geen ouders op het plein en in de school. Voor een aantal oudergesprekken wordt hiervoor 
een uitzondering gemaakt. 
 
Oudergesprekken over rapport, telefonisch 
Omdat we in maart geen fysieke oudergesprekken hebben gevoerd, willen we nu elke ouder telefonisch spreken over het 
rapport van hun kind. De rapporten komen een week eerder (op 6 juli) mee naar huis, zodat u tijd heeft om deze goed te 
bekijken. Vervolgens is er een belafspraak, de leerkracht belt u op. 
U krijgt via Parro een oproep om een tijd hiervoor in te plannen. We rekenen op uw deelname, tenzij u kortgeleden al een 
gesprek op school hebt gevoerd over uw kind. 
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Groepsindeling 2020-2021 
Op 31 augustus starten we een nieuw schooljaar, het jaar 2020-2021. We gaan op dezelfde manier te werk als in het 
huidige schooljaar. 
De volgende groepen hopen we te gaan lesgeven: 
Groep 1a-2a  Juf Jannie Boevé en juf Yvonne Overbeek 
Groep 1b-2b  Juf Hannah Bouter 
Groep 3-4  Juf Lizeth Boon en juf Alice Bos 
Groep 5-6  Juf Marleen Verkerk 
Groep 7-8  Meester Thomas van Duijn 
Ondersteuning in de groepen wordt geboden door juf Minke van Leeuwen voor de onderbouwgroepen en door juf Dionne 
de Bruijn voor de midden/bovenbouw. 
We hopen op een succesvol jaar met elkaar. 
 
Activiteiten komende tijd 
• De meester/juffen dag gaat volgens planning gewoon door op 8 juli, maar zonder hulpouders. We vieren onze 

verjaardag met alle leerkrachten tegelijk, ieder in het eigen lokaal. We hopen op een gezellige ochtend op 8 juli. 
• De afscheidsavond voor groep 8 op dinsdag 14 juli gaat door met inachtneming van de afstandsregels. Dus alleen 

met ouders, bij klachten thuisblijven en 1,5 meter afstand respecteren. 
• Informatieavond begin schooljaar: deze avond vervalt, omdat er geen 1,5 meter afstand geregeld kan worden. U 

krijgt de informatie begin van het nieuwe schooljaar via mail uitgereikt. Wel is er ruimte voor de jaarlijkse ouder-
vertel-gesprekken. Daarvoor komt via Parro de planning naar u toe. 

• De schoolreis wordt uitgesteld tot later in het schooljaar, als er meer duidelijkheid is over wat wel en niet 
georganiseerd kan worden. 

• Het schoolkamp voor groep 8 gaat wel door, de organisatie van het kamphuis de Koebel ontvangt ons graag         
van 23-25 september. 

 
Vragenlijst scholensluiting 
48 ouders hebben de moeite genomen om hun mening te geven over de scholensluiting en de keuzes die daarbij door 
onze school zijn gemaakt. Heel fijn, dank voor uw tijd en moeite! 
Kort samengevat:  u bent tevreden over de communicatie vanuit de school, over de lespakketten en de beschikbaarheid 
van de laptops; en u had voldoende kennis om uw kind thuis te begeleiden. 
Over een aantal dingen is de algemene mening duidelijk: er was thuis te weinig tijd om de kinderen echt goed te kunnen 
begeleiden bij het schoolwerk;  thuisonderwijs is geen goed alternatief bij een zieke leerkracht waar geen vervanger voor 
kan worden gevonden. Er zijn veel opmerkingen gemaakt bij de vragen naar positieve ervaringen en verbeterpunten. 
Dank u daarvoor. Het voert te ver om deze opmerkingen allemaal weer te geven.  
We zullen in de medezeggenschapsraad het gesprek over de uitkomsten van de vragenlijst gaan voeren. 
 
Brief van de minister voor groep 8 leerlingen 
Op 27 juni 2020 hebben alle groep 8-leerlingen in Nederland een brief gekregen van de minister van Basis- en Voortgezet 
Onderwijs en Media, Arie Slob. Met deze brief wil de minister laten weten dat hij de afgelopen tijd aan de leerlingen 
gedacht heeft. Door het coronavirus eindigde het laatste schooljaar van deze leerlingen anders dan ze gehoopt hadden. 
Zonder eindtoets, voor veel kinderen in Nederland zonder schoolkamp, enzovoorts. De laatste weken heeft de minister 
niet alleenl aan deze kinderen gedacht, maar ook aan de juffen en meesters. Heel fijn, dank u wel minister Slob! 

Uit de school 

Meester- en juffen dag 8 juni 
Woensdag 8 juli 2020 is het meester- en juffendag op school.   
Alle leerkrachten vieren deze dag hun verjaardag. We vieren dit met een programma in de eigen klas, 
een klein feest in deze coronatijd.  
De kinderen mogen deze dag verkleed naar school komen.  
Omdat de jarige leerkrachten zullen trakteren, hoeft niemand eten en drinken mee te nemen. 
Natuurlijk mag er voor de leerkracht een cadeautje worden meegenomen, maar dit is uiteraard niet 

verplicht.  
We hopen op een mooie en feestelijke dag!  
Heeft u nog vragen dan kunt u terecht bij juf Marleen of juf Yvonne.  
 
EHBO examens groep 8 

Maandag 15 juni heeft groep 8 de examens voor EHBO gehad. Er waren 2 verschillende 
onderdelen. Je had een praktijk en theoretisch examen. Bij het theoretische deel kreeg je vragen 
over flauwtes, verslikkingen enz. en bij het praktische deel had je veel plaatjes waarbij je moest 
omschrijven wat de wond precies was en hoe je de wond kon verzorgen.  Gelukkig is heel groep 8 
geslaagd! Iedereen had een voldoende voor beide delen.  
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Verkeersexamens groep 7 
Ook had groep 7 op 15 juni een examen: het theoretische verkeersexamen. Heel groep 7 is daar gelukkig voor geslaagd! 
Het praktische verkeersexamen kon dit jaar helaas niet doorgaan door het coronavirus. De school heeft nog niet 
doorgekregen wanneer die precies gedaan kan worden. Het zou zelfs kunnen zijn dat het praktisch examen dit jaar 
geschrapt gaat worden.  
 
Stellingkast in schuur voor speelgoed 
Wat is het mooi geworden in de schuur waar het buitenspeelgoed staat! Jan-Kees Noordergraaf heeft voor 
ons een prachtige stellingkast gemaakt, zodat alles netjes opgeruimd in de schuur staat. Jan Kees bedankt!  
 
Buitenles groep 3-4 ‘Ontdek het slootleven’ 
Groep 3-4 heeft het slootleven ontdekt! Tijdens een buitenles van de Watersnip zijn we met schepnetjes 
aan de slag gegaan. Twee kinderen vertellen hun verhaal. 
 
We gingen met de klas naar de sloot. 
Sjoerd heeft 2 kreeften gevangen. 
Jonathan en djayla hebben er voor gezorgt dat we 5 kreeften 
hebben gevangen. 

En de andere kinderen hebben ook hun best gedaan. 
en modder is bagger dat is takjes gemengt met poep en en 
oude blaadjes. 
We hebben nu een pot met sloot diertjes in de klas. 
Na een paar dagen gieten we hem leeg. 
In de pot zitten bootsmanetjes en larfen en kikkervisjes. 
Dit is geschreven door Sjoerd en Jonathan uit groep 4  
 
Verrassing van de Stichting Oranje 
En dat was niet verkeerd....op zo'n warme dag een ijsje krijgen van de Stichting Oranje.  
Super bedankt, we hebben genoten.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Van de schooljournalisten 

Interview juf Jedidja  
Juf Jedidja is een halfjaar bij groep 7/8 in de klas geweest om stage te lopen. Nu neemt ze afscheid. Wij wilden haar 
graag nog interviewen voordat ze bij ons weg is.  
➢ Vraag 1: Hoe bent u op het idee gekomen om stage te gaan lopen op deze school?  
Ik ben hier geplaatst door het SAM-opleiding college. Dat is de school waar ik voor juf leer. Ik ben namelijk 2 dagen in de 
week hier bij de bron. En ook ga ik nog 2 dagen in de week naar het SAM-opleiding college.   
➢ Vraag 2: wat vindt u het leukste aan les geven?  
Dat ik voor de les al weet wat de leerlingen gaan leren en dat hun dan aan het einde van de les ook snappen wat ze 
hebben geleerd.    
➢ Vraag 3: welke manier vond u leuker om les te geven? Voor de jongere kinderen of voor de oudere 

kinderen?  
Dat is een lastige vraag, omdat ik het allebei leuk vind. Maar dan denk ik toch de oudere kinderen.   
➢ Vraag 4: zou u willen doorgaan met les geven en zo ja, dan liever op de basisschool of als u wat ouder 

bent op het VO?  
Ik ga zeker door met les geven, en dan zou ik liever de basisschool kiezen.   
➢ Vraag 5: wat wilt u nog zeggen voordat u weggaat?  
Dat ik heel veel heb geleerd en dat ik het mega gezellig vond!   
➢ Vraag 6: wat is uw mooiste en leukste herinnering aan deze school?  

Ik heb het altijd heel erg gezellig met de kinderen.    
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Hulp van ouders gevraagd!  

➢ Herhaalde oproep van de Activiteitencommissie! 
Het nieuwe schooljaar start met wat wijzigingen in de Activiteitencommissie.  
Omdat er een aantal leden stoppen, zijn we nog weer hard op zoek naar nieuwe AC-
leden! Vind je het leuk om met praktische zaken binnen de school te helpen, 
organiseren en ondersteunen? Meld je dan aan!! 
Voor informatie kun je terecht bij juf Jannie of Rivka Davidse (moeder van Julia en 
Amy Plomp) 
➢ Van de gebedsgroep 
Ook voor de gebedsgroep zijn we op zoek naar ouders die mee willen bidden voor 
allerlei zaken die de school aangaan. Door verhuizingen zullen een paar ouders deze 
groep gaan verlaten. Heeft u belangstelling voor deze waardevolle bijeenkomsten? Van harte aanbevolen! Nadere 
informatie kunt u vragen bij Marianne van der Wal, moeder van Daan. (tel 06-30732462)  
➢ Hulpouders voor toezicht op het plein 
Dit schooljaar is voor het eerst het continurooster in werking getreden. Daarbij is de hulp van ouders tijdens het 
buitenspelen gedurende de lunchpauze heel fijn. De taak van deze ouders is het houden van toezicht, samen met een 
teamlid. We waarderen deze inzet zeer. De meeste hulpouders zijn bereid om door te gaan met hun taak. Het zou fijn zijn 
om een aantal extra mensen te vinden, die van 11.55 tot 12.30 willen helpen bij het toezicht houden. Informatie kunt u 
vragen bij juf Jannie Boevé. 

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 

 
Zomervakantie Ma 20-07-20 t/m vr 28-08-20 

Vakantierooster 2020-2021 

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

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

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. 
 


