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Agenda 

 
Datum Activiteit 

19-23 oktober Herfstvakantie 

26 oktober Studiedag: alle leerlingen vrij 

3 november Volgend Schooljournaal 

3 november Bijeenkomst gebedsgroep 

Bijbelonderwijs 

Het lied van de komende 2 weken is Psalm 150:1. 

Welkom 

Op 19 oktober is James Lafort jarig en start in groep 1b. James is het broertje van Sarah uit groep 3.  
En in de herfstvakantie, op 23 oktober, wordt Martin van Zon 4 jaar. Martin is het broertje van Delailah 
uit groep 2b en hij gaat naar groep 1a. 

Welkom en een hele fijne schooltijd toegewenst James en Martin! 

Van de directie 

Personeel 
Vanwege alle onzekerheid over de Coronamaatregelen hadden juf Hannah en haar aanstaande man Coen Kok besloten om 
hun huwelijk niet groots te vieren. Nu kwam vanmorgen het bericht dat het huwelijk deze week helemaal niet door kan 
gaan, vanwege Corona in het gezin van Coen, ook bij de bruidegom zelf. Heel jammer en teleurstellend natuurlijk.... We 
hopen op een goed herstel voor alle betrokkenen, zodat het huwelijk op een later moment wel door kan gaan. Hannah en 
Coen, jullie liefde blijft! Ook in deze ingewikkelde tijd wensen we jullie Gods zegen toe. 
 
Leerlingenraad 

Bij het tevredenheidsonderzoek dat vorig schooljaar gehouden werd, kwam onder meer de wens van 

leerlingen naar boven om hun mening over de school te kunnen geven. Daarom gaan we starten met 
een leerlingenraad, waar uit de vier hoogste groepen een leerling wordt gekozen. De verkiezing vindt 
deze week plaats. Na de herfstvakantie gaan we van start met deze leerlingenraad.  De leerlingenraad 

zal regelmatig verslag doen in het Schooljournaal. Ik hoop op een waardevolle samenwerking met goede ideeën vanuit de 
kinderen. 
 
Coronamaatregelen 
Wat een spannende tijd beleven we: mogen we na vandaag nog wel op bezoek? Naar winkels of een restaurant? Worden 
mondkapjes overal verplicht? We verwachten vanavond weer een persconferentie waarin mogelijk de maatregelen 
verscherpt gaan worden. Voor de school houden we vooralsnog de geldende maatregelen in stand, zoals die op donderdag 
1 oktober naar u verzonden zijn. Laten we volhouden en de maatregelen serieus nemen.  
Het is van groot belang dat de leerkrachten geen verkoudheidsklachten krijgen. Want ook met de voorrangsregeling duurt 
het nog altijd een paar dagen voordat er een testuitslag is. En invallers zijn schaars op dit moment. Houdt u daarom uw 
kind thuis als het meer dan een beetje verkouden is. 
 
Email en telefoonnummer checken 
Af en toe gebeurt het dat emails vanuit school niet bij de ouders terechtkomen. Wilt u controleren of uw emailadressen 
actueel zijn? Bij een gewijzigd emailadres kunt u dat doorgeven aan Dineke van Lienden, administratief medewerkster. Als 
het emailadres klopt en u ontvangt toch geen mail, dan horen we dat graag van u. Dinsdags wordt om de week het 
Schooljournaal via mail verzonden, dat is een goed moment om te controleren of de mail binnenkomt. 
Het is ook handig om af en toe te controleren of de vermelding van uw telefoonnummer nog klopt. Sommige ouders kiezen 
voor alleen een mobiel telefoonnummer, terwijl het vaste nummer nog in ons systeem staat. Via het ouderportaal kunt u 
uw gegevens inzien en desgewenst een wijziging doorgeven, zowel van uw telefoonnummer als uw emailadres. 
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Onderzoek naar landelijke schoolresultaten rekenen en taal 
Wij houden op school alle resultaten van toetsen bij. Het doel daarvan is om de kinderen in hun 
ontwikkeling te kunnen volgen en waar nodig iets in de leerstof te herhalen of aan te passen. Er loopt 
momenteel een landelijk onderzoek naar de resultaten van taal en rekenen van kinderen op de 
Nederlandse basisscholen. Dat onderzoek wordt door het Centraal bureau voor de Statistiek (CBS) 

uitgevoerd onder de naam: Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO). Hierbij is strikte omgang met de privacy 
gewaarborgd. Het CBS gebruikt de geanonimiseerde toetsgegevens die door de scholen worden aangeleverd. De scholen 
ontvangen een rapport waarin duidelijk wordt hoe de school het doet ten opzichte van het landelijk gemiddelde. U ontvangt 
bij dit Schooljournaal een brief vanuit de PCPO met uitleg en de mogelijkheid om bij de directeur van de school bezwaar te 
maken tegen het doorgeven van deze toetsgegevens aan het CBS.  

Uit de school 

Kinderboekenweek 
We hadden vanavond de jaarlijkse inloopavond gepland rond de Kinderboekenweek. Helaas is dat 
nu niet mogelijk. Er is wel heel hard gewerkt rond het thema “en toen?” Via Parro heeft u al heel 
wat kunnen meekijken. Ook wordt er veel voorgelezen, zeker in de bovenbouw, waar kinderen 
van groep 7-8 meedoen aan de voorleeswedstrijd. Zie ook de bijdrage van onze Schooljournalisten 
verderop in dit Schooljournaal.  
 

Appeltjes voor groep 3 tot en met 8 van LTO Noord 

Vandaag hebben we 2 kisten appeltjes gekregen van LTO Noord (Land-en Tuinbouworganisatie Nederland). 

Deze appeltjes worden uitgedeeld aan alle leerlingen van groep 3 tot en met 8. Bij het Schooljournaal 

ontvangt u hiervan ook een folder waarin  LTO Noord uitlegt waarom het belangrijk is dat wij Nederlandse 

groenten en fruit gebruiken. LTO Noord bedankt voor deze gezonde lekkernij! 

 

Schoolfotograaf  

Woensdag 28 oktober aanstaande komt er een fotograaf van Foto Koch op school. Op deze dag worden er 

foto's gemaakt van schoolgaande broertjes/zusjes, individuele kinderen en van de groepen. Helaas is het dit 

jaar niet mogelijk om met niet-schoolgaande broertjes/zusjes op de foto te gaan i.v.m. de maatregelen 

rondom het Corona-virus.  

Tip van de fotograaf: ‘Als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot zijn recht. Vermijd 

daarbij fluorescerende kleding.’  
Na een paar weken ontvangt u van ons een inlogkaartje, zodat u zelf de foto’s online in kunt zien en kunt bestellen via 

internet. Met vragen kunt u terecht bij juf Dionne. 

Van de Schooljournalisten 

Kinderboekenweek 2020 
Vraag 1: Wat is je thema  
Djoy Groep 7: Watersnoodramp 
Lieke Groep 6: Zeehelden 
Emma Groep 3: Het oude Egypte 
Rick Groep 2 Ridders en kastelen 
 
Vraag 2: Wat vind je leuk aan het thema 
Djoy Groep 7: Het samen werken en maken 
Lieke Groep 6: het is interessant omdat door Michiel De Ruiter Nederland is ontstaan 
Emma Groep 3: Over het nijlpaard en Kamelen en ze dronken uit de nijl we hebben al een keer een Pyramide gemaakt 
maar die is nog niet af, en een van suikerklontjes 
Rick Groep 2: Dat we mogen verkleden in een kasteel en dan mag je spelen we hadden drie weken geleden ook een poppen 
voorstelling ik weet niet hoeveel poppen er waren ik denk 6. 

 
Vraag 3 Bonus voor 7 Wat heb je gedaan  
Djoy: met een project bezig geweest met lego we gaan nog een klein dorpje van lego overstromen. 

 Van Streekfonds Mooi Krimpenerwaard 

Het StreekFonds Krimpenerwaard is een organisatie die als doel heeft om al het moois wat de 
Krimpenerwaard op het gebied van cultuur en natuur in stand te houden en waar mogelijk te 
versterken. Dat doen we door initiatieven te steunen met een bijdrage uit dit fonds. 
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Een ander doel van het StreekFonds is om zoveel mogelijk kinderen enthousiast te maken voor al het moois dat de 
Krimpenerwaard te bieden heeft.  
Om die reden organiseren we een ‘wedstrijd’ waarbij we hen vragen om een tekening, werkstuk, foto of anderszins te 
maken waarin de Krimpenerwaard centraal staat. In bijgaande brief aan uw leerlingen leggen we het nader uit. Doen jullie 
mee? Zie de brief die bij dit Schooljournaal verspreid wordt. 

Avond over pleegzorg 

Pleegzorg via Stichting Timon, informatiebijeenkomst 
D.V. 26 november a.s. organiseert Stichting Timon een informatieavond over pleegzorg. De avond is bedoeld voor mensen 
die overwegen pleegouder te worden. Op deze avond vertellen wij u alles over pleegzorg en de manier waarop u pleegouder 
kunt worden bij Stichting Timon. Stichting Timon is dringend op zoek naar christelijke pleegouders in uw regio. Veel kinderen 
wachten op een plekje in een normaal gezin waar zij veilig op kunnen groeien. Helpt u ons mee om deze kinderen te helpen? 
Datum: 26 november 2020  
Locatie: Het Kwartier Stolwijk, Jan Steenlaan 16b, Stolwijk 
Aanvang; 19.30 inloop, start 19.45 uur 
Voor meer info en aanmelden: www.deeljethuis.nl  

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.deeljethuis.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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fijne vakantie! 


