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Agenda 

 
Datum Activiteit 

23-25 september Kamp groep 8 

29 september Volgend Schooljournaal 

30 september Schoolkorfbaltoernooi in Moordrecht (gr. 3-8)  

Bijbelonderwijs 

Bijbelverhalen voor komende weken:  
Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe methode voor Bijbelse Geschiedenis: 
“Levend Water”. Deze methode heeft voor elke groep andere verhalen en thema’s 
waardoor het niet mogelijk is dit per groep in het Schooljournaal te vermelden. We  

vermelden hier wel het lied van de week. Voor de komende 2 weken is dat: Onze Vader (opwekking 436). 

Van de directie 

Personeel 
➢ Een heugelijk bericht: juf Hannah hoopt op 15 oktober te trouwen met haar Coen. Op de kaart staat de mooie tekst uit 

de Bijbel: “Ik heb jullie geluk voor ogen. Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven.” (Jeremia 29:11)  
Juf Hannah en Coen, we wensen jullie een prachtige trouwdag toe, met Gods zegen op jullie levensweg.  
De ouders van de kinderen van groep 1b/2b krijgen via de klassenouder bericht over de trouwdag van de juf. 

➢ Nog een mooi bericht: Meester Thomas hoopt begin oktober vader te worden van zijn eerste kindje! Samen met zijn 
vrouw Rianne kijken ze uit naar de geboorte. We wensen jullie samen een goede en gezegende  tijd van voorbereiding 
toe, samen met de twee andere kinderen in jullie gezin.  

 
Corona-testen van personeel 
De wachttijden voor testen bij de GGD zijn dermate lang, dat er problemen voorzien worden voor de vervanging. Iemand 
met klachten moet tenslotte thuisblijven tot de testuitslag aangeeft dat er geen Corona geconstateerd is. Als er dan geen 
vervanging beschikbaar is, kan het zijn dat de klas naar huis gestuurd wordt. De PCPO Krimpenerwaard heeft daarom 
besloten om leerkrachten via een snelle route bij een commerciële aanbieder te laten testen, zodat de afwezigheid van een 
leerkracht beperkt kan worden.  
 
Frisse lucht in de school 
Tot op heden is de luchtkwaliteit in de school goed op orde. We blijven veel luchten, vaak de ramen open onder schooltijd. 
Het is verstandig om te zorgen dat uw kind een vest aanheeft dat bij warmte uitgetrokken en bij kou weer aan. 
 
Beoordelen of een verkouden kind wel/niet naar school mag 
De herfst is in aantocht en daarmee ook verkoudheidsvirussen. We krijgen veel vragen van ouders of kinderen met 
verkoudheidsklachten wel of niet naar school mag. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een 
beslisboom goedgekeurd die opgesteld is door Boink in samenwerking met AJN Jeugdartsen en het RIVM. Op dit schema is 
duidelijk terug te vinden wanneer kinderen wel of niet naar school kunnen, zodat hiervoor niet contact gezocht hoeft te 
worden met bijvoorbeeld een huisarts. 
De beslisboom is er in 2 varianten: één voor kinderen van 0 tot en met 6 jaar en één voor kinderen van 7 tot en met 12 
jaar. U ontvangt beide beslisbomen bij dit Schooljournaal. 
Een nieuwe methode, hoe werkt dat? 
Elk jaar bekijken we welke methodes aan vervanging toe zijn. Zo wordt in dit schooljaar 2020-2021 nagedacht over 
vervanging van de rekenmethode Rekenrijk. Een werkgroep vanuit het team gaat op zoek naar beschikbare methodes en 
vraagt ervaringen van andere scholen op. Dan worden er zichtzendingen aangevraagd en proberen we een methode een 
paar weken uit. Zo komt er uiteindelijk de keuze tot stand voor een nieuwe methode, waar de komende jaren mee gewerkt 
gaat worden.  
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Nieuwe methode voor Godsdienst 
In het afgelopen schooljaar is door een teamwerkgroep gezocht naar een andere methode voor 
Godsdienst. We hebben veel jaren gewerkt met Startpunt, die methode was echt aan vervanging 
toe.  
De keuze is gevallen op de methode Levend Water. Gisteren zijn we met deze methode gestart.  
Het uitgangspunt daarbij is dat er wekelijks drie Bijbelverhalen verteld worden, geïllustreerd met 
vertelplaten op het digibord. De verhalen zijn gezocht bij de leeftijdsgroep, niet meer voor de hele 
school hetzelfde verhaal. Er zijn verwerkingsmogelijkheden en liedsuggesties bij de methode 
aangegeven.  
Vanaf groep 3 is er een Bijbeltekst die in de lokalen hangt en besproken wordt, passend bij het Bijbelverhaal van die week. 
Via Parro kunt u lezen welke Bijbelteksten dit zijn en tevens welke Bijbelverhalen verteld worden in de groep van uw kind. 
De liederen die elke twee weken centraal gesteld worden en samen gezongen, worden via het Schooljournaal doorgegeven. 
We hopen met deze nieuwe methode het geloof vanuit de Bijbel door te geven aan de kinderen. 
We zijn tenslotte de Bron, school met de Bijbel. 
 
Jarige kinderen 
Is uw kind jarig en gaat dat op school gevierd worden? Heel leuk en feestelijk altijd weer! In verband met de Coronaregels 
vragen we u om uw kind een voorverpakte traktatie mee te geven, net zoals voor de vakantie. Een eventuele traktatie voor 
de leerkrachten mag in de teamkamer neergezet worden. 

Uit de school 

Move Mates 
Er gaat binnenkort weer een mooi project van start. Groep 8 gaat deelnemen aan Move Mates, een 
project van Team Sportservice.  De kinderen volgen een opleiding tot speelpleincoach. Binnen een 
aantal lessen worden zij opgeleid om in tweetallen of drietallen in de pauze spellen te organiseren en 
leiden op het schoolplein. Groep 3 t/m 8 kan vanaf na de herfstvakantie op woensdag aan deze 
spellen deelnemen. 
Meer informatie over het project staat op https://jouw.teamsportservice.nl/krimpenerwaard/project/move-mates/ 

Van de schooljournalisten 

De schooljournalisten Christian en Jonas hebben deze keer kinderen uit groep 1 en 2 geïnterviewd over ridders en 
kastelen, het thema waar deze groepen nu aan werken . Zie hieronder het resultaat. 
 
Vraag1 vind jij het thema ridders en kastelen leuk?  
Rick 5: ja heel erg leuk omdat ik dan mijn zwaard en schil kon meenemen die liggen daar nu in het huis  
Khloé 5: ja omdat ik van prinsessen houd  
Lucas 5: ja omdat ik van ridders houd  
  
Vraag2 wat vond jij van de tentoonstelling?  
Rick: heel leuk omdat de ridder klimmen omdat de sleutel kwijt was van de kamer en de deur was dicht gevallen op het 
slot  
Khloé: leuk de prinses zat vast boven in de toren en de ridder ging hem redden hij moest klimmen naar de toren  
Lucas: ja maar ik weet nier meer wat ze gingen doen  
 
Vraag3 wat weet jij al over ridders en kastelen?  
Rick: dat ridders kanonnen hebben om de vijanden te verslaan  
Khloé: ze gingen vechten zodat de prinses veilig bleef  
Lucas: ze hadden waterputten en prinsessen en uit die waterputten haalden ze water met emmers  
  
Vraag4 ben je al een keer in een kasteel geweest? En weet je ook nog waar dat was?   
Rick: nee  
Khloé: een kapotte in Luxemburg  

Lucas: ja dat was in Frankrijk en daar gingen we naartoe  

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  

https://jouw.teamsportservice.nl/krimpenerwaard/project/move-mates/
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. 
 


