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Agenda 

 
Datum Activiteit 

30 september Schoolkorfbaltoernooi   AFGELAST!! 

7 oktober Bijeenkomst gebedsgroep 

7 oktober Praktische verkeerslessen groep 5-6, fiets meenemen! 

13 oktober Volgend Schooljournaal 

15 oktober Juf Hannah trouwt met Coen 

19 oktober Start herfstvakantie 

26 oktober Studiedag: alle leerlingen vrij 

Bijbelonderwijs 

Het lied van de komende 2 weken is “Als een hert dat verlangt naar water” (Opwekking 281). 

Van de directie 

Personeel 
Meester Thomas en zijn vrouw Rianne zijn de dankbare en trotse ouders geworden van een mooi meisje: Susanna Evy is 
geboren op 21 september. Op het kaartje staat een bewerking van Psalm 139: “Wij loven God de Vader, omdat je zo 
ontzagwekkend wonderlijk gemaakt bent!” Thomas en Rianne en grote broers Bas en Tom: heel veel geluk gewenst en 
Gods zegen over jullie gezin. 
Meester Thomas maakt gebruik van het geboorteverlof voor vaders, dat sinds 1 juli 2020 in Nederland bestaat. Hij is twee 
hele weken afwezig en daarna elke maandag. Juf Rianne de Groot is de vaste vervangster voor meester Thomas.  
Heel fijn, een bekend gezicht voor veel kinderen. Juf Rianne, welkom terug in ons team! Ook voor u veel succes en 
werkplezier gewenst! 
 
Van juf Lizeth 
“Beste ouders en kinderen, 
Mijlpalen zijn er om slingers aan op te hangen! En in mijn geval een heleboel kaartjes...  
Wat een leuk idee en mooie verrassing om zoveel kaartjes met lieve en lovende woorden te ontvangen voor mijn 25 jaar 
juf zijn. Dank jullie wel!   
Als juf van net 21 jaar begonnen op de school waar ik zelf ook leerling ben geweest is heel bijzonder. Ik ben dankbaar dat 
ik nog steeds op deze fijne christelijke school mag werken. Soms intensief, altijd interessant en nooit saai. Onderwijs is 
mensenwerk, door God ondersteund, dat ervaar ik echt. Waarbij ik hoop dat ik jullie kinderen niet leer wat ze moeten 
denken, maar hoe ze moeten denken!  
Lieve groet van juf Lizeth” 
Op een later moment zullen we dit jubileum gaan vieren. Voor nu: juf Lizeth, van harte gefeliciteerd! 
 
Coronamaatregelen 
Helaas is het in ons land nog verre van rustig op het gebied van Corona. We hopen van harte dat we de school niet weer 
hoeven te sluiten. Want de kinderen zoveel mogelijk op school, dat is toch het fijnst voor iedereen. 
Het is daarom belangrijk dat we ons houden aan de voorgeschreven maatregelen: 1,5 meter afstand houden, ook buiten 
op het plein, ouders alleen in de school (met afstand!) om een kind in groep 1 te brengen, voor gesprekken waarbij de 
leerkracht en ouders aanwezig zijn regelen we voldoende ruimte. Houdt u zich aan de juiste ingangsroute, via het plein! 
Als afstand houden niet lukt, zou het kunnen dat er maatregelen aangepast gaan worden. We bespreken dit eerst in het 
team, daarna geven we eventuele wijzigingen door.  

En heel belangrijk: gebruik de aangepaste beslisboom van het RIVM die bij dit Schooljournaal verspreid wordt. Bij koorts 
(vanaf 38 graden) van een van de gezinsleden blijft het gehele gezin thuis… 
 

Voor kinderen van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school en de BSO mogen, behalve: 
• als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft; 
• als het kind een huisgenoot is van een patiënt met een bevestigde COVID-19; 
• als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft. 

Houdt u uw kind goed in de gaten? Als het kind erg verkouden is, bestaat het risico dat de leerkracht besmet wordt, die 
moet dan thuisblijven en getest worden. In dat geval kunt u uw kind beter ziek melden. 
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Bij verkoudheidsklachten van een leerkracht moet deze een Coronatest ondergaan. We zetten daar zoveel mogelijk vaart 
achter, maar de ervaring leert inmiddels dat er toch al gauw vier dagen overheen gaan voor er een uitslag is. Die dagen zit 
de leerkracht dus thuis. We kunnen helaas niet in alle gevallen garanderen dat er een invaller beschikbaar is. Het zou dus 
kunnen gebeuren dat een klas een keer thuis moet blijven. Houdt u daarom de Parro-app goed in de gaten! We gaan als 
team met elkaar in overleg hoe we het onderwijs zo goed mogelijk kunnen vormgeven bij afwezigheid van een leerkracht. 
U hoort daarover later meer. 
 
Activiteiten in de school 
Vanwege Corona gaan een aantal activiteiten waarbij veel volwassenen betrokken zouden zijn, niet door. Heel jammer, 
maar het is niet anders. Het betreft de volgende activiteiten: 
• De opening van de Kinderboekenweek, morgenochtend, gaat binnen de school plaatsvinden. Hierbij zijn geen ouders 

aanwezig, alleen kinderen en begeleiders vanuit de school. Verderop in dit Schooljournaal leest u meer hierover. 
• Het korfbaltoernooi, dat voor morgenmiddag en morgenavond gepland stond bij de IJsselvogels in Moordrecht, is 

afgezegd door de organisatie. De Coronasituatie in Zuidplas geeft geen ruimte voor deze activiteit, de IJsselvogels 
vinden het ook heel jammer. Mogelijk wordt er in mei 2021 een nieuwe datum gepland. 

• De jaarlijkse inloopavond aan het eind van de Kinderboekenweek, die op 13 oktober gepland stond, gaat niet door. 
• Over de jaarlijkse viering van Dankdag op 4 november in de Dorpskerk wordt na overleg met de kerkenraad een besluit 

genomen. 
• De scholenmarkt op 12 november, waarbij de VO-scholen uit Gouda zichzelf presenteren is afgezegd, deze wordt indien 

mogelijk volgend schooljaar weer georganiseerd in november. 
 
Over activiteiten die hierna gepland staan komt later meer informatie. 

Uit de school 

Kinderboekenweek 
YES!!! De Kinderboekenweek start weer. Met dit jaar het thema ‘en toen’. We duiken de geschiedenis in!  
In iedere groep wordt aan een thema gewerkt.  
Helaas dit jaar geen open avond, maar we houden u via Parro op de hoogte. De Kinderboekenweeek duurt t/m 11 oktober. 
We kijken er naar uit! 
 
Leuke boekenactie van Fa. Kamerbeek! 
De Kinderboekenweek gaat woensdag van start. Om jullie in de gelegenheid te stellen om weer nieuwe boeken te kunnen 
lezen of te geven, heeft Fa. Kamerbeek een leuke actie. Fa. Kamerbeek stelt folders beschikbaar die bij dit schooljournaal 
uitgedeeld worden met daarbij een bestelformulier. Vul deze samen met uw kind(eren) hun favoriete boektitels in. Tip: Ook 
leuk om een boek cadeau te geven of te krijgen. Doet u mee? Van 20% van de totale opbrengst mag De Bron boeken 

kopen bij Fa. Kamerbeek. Deze actie is geldig tijdens de Kinderboekenweek, dus inleveren t/m zaterdag 10 oktober bij 
Kamerbeek Gouderak! Van harte aanbevolen. 
 
Praktische verkeerslessen 
De eerste praktische verkeerslessen van dit schooljaar komen eraan. Woensdag 7 oktober staat de les gepland voor groep 
5/6. Hierbij heeft iedereen een fiets nodig. Donderdag 8 oktober is groep 1 tot en met 4 aan de beurt. Er wordt geoefend 
met lopen en oversteken, dus hiervoor is geen fiets nodig. 

Van de activiteitencommissie 

Na een aantal oproepen hebben we weer een complete groep met AC ouders. De volgende ouders hebben zich aangesloten: 
Desiree (moeder Sarah groep 3); Marelle (moeder Livana groep 3); Claudia (moeder Loa groep 2); Maxime (moeder Joep 
groep 1). 
In ons eerste Schooljournaal hebben wij de overige ouders al aan u doorgegeven en tot onze grote schrik zijn we in dat 
rijtje Jeannette (moeder van Daan en Marit groep 4) vergeten, dus hierbij alsnog gemeld.  
Alle ouders alvast bedankt en een mooie tijd in de Activiteitencommissie toegewenst! 

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 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. 
 


