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Agenda 

 
Datum Activiteit 

30 november Pakjesgym met meester Gunnar voor alle groepen 

1 december Volgend Schooljournaal 

4 december Sinterklaasfeest voor alle groepen 

Lied van de week 

Het lied in de onderbouw is ‘Jezus is de goede Herder’ en in de bovenbouw ‘De Heer is mijn herder’.  

Welkom 

Thomas (groep 3) en David (groep 1B) Chmielewski hebben een broertje gekregen! Hij heet Mark en is geboren 
op 7 november. Van harte gefeliciteerd met dit mooie wonder en heel veel geluk familie Chmielewski! 

Van de directie 

Personeel 
Afgelopen week is de vader van juf Jannie overleden. Hij werd 96 jaar oud, wat een hoge leeftijd! Hij verlangde ernaar 
om naar zijn hemelse Vader te gaan. Aanstaande donderdag is de begrafenis in kleine kring, zoals de Coronamaatregelen 
voorschrijven. We wensen juf Jannie en haar familie heel veel sterkte en Gods nabijheid toe. 
 
Stagiaires 

Meester Gunnar, de gymdocent, heeft op donderdag een stagiair in de gymzaal: meester Sander Smit,  
4e jaars Pabostudent van de Driestar. Hij blijft stagelopen tot de kerstvakantie. 
Ook van de Driestar komt juf Willianne Otterspeer. Zij is net gestart als Pabo 1 student en heeft haar 
eerste twee stageweken in groep 3/4 erop zitten. Juf Willianne komt steeds twee weken stagelopen, de 

volgende keer zal ze in een andere groep haar ervaringen gaan opbouwen. 
Naast Pabostudenten zijn er ook snuffelstages mogelijk. Zo is gisteren Gerda Zwijnenburg in groep 1a/2a geweest, als 
onderdeel van haar Havo-opleiding op het Driestarcollege. Vorige week was zij op maandag in de gymzaal te vinden. 
We wensen alle stagiair(e)s veel succes op weg naar een loopbaan in het onderwijs! 
 
Coronamaatregelen 
Het is allemaal niet leuk, maar we moeten volhouden: 
De looproutes naar school en naar huis via de J. Huurmanlaan; handen wassen bij binnenkomst; 1,5 meter afstand 
houden; ouders alleen op afspraak in de school…. het is een zaak van lange adem.  
Voor de komende week stonden de open lessen op de agenda. Die gaan helaas niet door. 
Wat wel doorgaat: de oudergesprekken op maat, die deze week gevoerd worden. U mag hiervoor op afspraak naar school 
komen, op voorwaarde van gezondheid en de benodigde afstand. 
We hopen dat we vanavond bij de persconferentie weer wat positief nieuws krijgen. 
 
Bezoek directeur-bestuurder 
Op 10 november was dhr. Gert Tissink op bezoek op school. Hij bezocht diverse groepen, sprak met de leerlingenraad en 
met twee ouders en had gesprekken met het team. Veel dingen gaan goed, daar zijn we dankbaar voor. Er zijn ook best 
dingen die aandacht vragen.  Al met al heeft dhr. Tissink een goed beeld van de school gekregen. We danken met name 
de ouders die hiervoor tijd konden maken: Marjan van der Ree vanuit de MR en Peter Molenaar vanuit de SAR. 

Uit de school 

Schoolfoto's  
Vorige week hebben alle kinderen de inlogkaart(en) van de gemaakte foto's gekregen. We hopen dat 
u blij bent met het resultaat. Tot en met donderdag 19 november heeft u nog de tijd om gebruik te 
maken van de gratis groepsfoto.  
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Pakjesgym 
Maandag 30 november wordt er pakjesgym gegeven. Meester Gunnar heeft voor groep 1 t/m 8 een leuke 
les in petto!  

 
Sinterklaas 

Vrijdag 4 december is de dag dat wij op school een feestje gaan vieren voor de verjaardag van 
Sinterklaas. Alle kinderen worden om 8.25 uur in de klas verwacht. De kinderen van de groepen 5-8 
nemen op dat moment hun surprise mee naar binnen. Groep 5-6 mag de surprise in het lokaal van juf 
Dionne zetten, groep 7-8 in het crea-lokaal.   
Na de ochtendpauze starten de groepen 5-8 met het uitpakken van de surprises. De groepen 1-4 
krijgen bezoek  van hulppietjes en doen allerlei sint- en pietspelletjes. Sinterklaas heeft al laten weten 
dat hij er dit jaar zelf niet bij kan zijn, maar dit maakt hij nog helemaal goed op een andere 

manier. We kijken uit naar een gezellige dag.  
Kinderen die het leuk vinden mogen verkleed als pietje of als sinterklaasje naar school komen deze dag.  

Van de Schooljournalisten 

De mediawijshijd week is een week waar je veel over media leert bijvoorbeeld dat je je data veilig moet 
houden. Je kijkt ook filmpjes over een robot die H.E.N.K. heet. H.E.N.K. is een robot die gemaakt is door 

Layla een meisje die meedoet voor een show die heet de jonge uitvinders the battle waarmee tieners de 
beste uitvinding moeten maken en dan kunnen ze winnen. Haar tegenstander was Dylan die haar 
probeerde te saboteren door bijvoorbeeld H.E.N.K. te hacken of virussen te downloaden. Dylan zelf had de 

uitvinding een mini drone die je met handen kon besturen en vuurwerk af kon steken. Na het filmpje kon je allemaal 
spelletjes doen voor Bits de groep met de meeste bits hadden gewonnen en kregen iets. Het was heel leuk omdat het 
over internet gaat die spelletjes en hoe je je wachtwoorden enzovoort veilig houdt. Wat we bijvoorbeeld hebben geleerd 
is om een sterk wachtwoord te maken want “voetbal123” is geen sterk wachtwoord maar “d1t1s33ng03dw@chtw00rd” is 
wel een sterk wachtwoord. 

Van de Leerlingenraad 

We zaten vandaag in de leerlingenraad voor de tweede keer. We praten deze keer met de directeur-
bestuurder van de school. We moesten eerst vertellen wat we van de school vonden. Daarna vertelde 
we welke plannen we hadden. We vertelde ook iets goeds en iets minder goeds over de school. Het 
was een fijn gesprek. Op naar de volgende leerlingenraad bijeenkomst!! 

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 

Vakantierooster 2020-2021 

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 

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

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. 

 


