Nummer 08 - 15 december 2020
Agenda
Datum
12 januari
12 januari
13 januari

Activiteit
Volgend Schooljournaal
Bijeenkomst gebedsgroep
Studiedag onderbouw, groep 1 tot en met 4 vrij
Lied van de week

De liederen staan deze week nog in het teken van het Kerstfeest, in de onderbouw en in de bovenbouw. Na de vakantie is
het zowel voor de onder-als de bovenbouw Opwekking 430: ‘Heer ik prijs uw grote naam’.
Welkom
Op 4 januari wordt Can Kasim 4 jaar en komt dan bij ons in groep 1A.
Can is het broertje van Shanel uit groep 8.
En op 12 januari is het feest bij Femke Noorlander, het zusje van Emma uit groep 3. Femke gaat ook
naar groep 1A. Welkom Can en Femke, veel plezier op school! Jullie kunnen helaas pas vanaf 18 januari echt op school
komen… Alvast een fijne verjaardag gewenst!
Van de directie
Lockdown tot 18 januari
Wat een besluit van onze regering: 5 weken lang gaat Nederland op slot. Het bericht dat ook de basisscholen dicht zouden
moeten gaan, overviel ons gisteren. Het is niet anders, we moeten met elkaar de schouders eronder zetten om het
Coronavirus te bestrijden. Daar zijn deze maatregelen voor bedoeld, hoe moeilijk ook.
We werken als team hard om alles voor het thuisonderwijs geregeld te krijgen, naast het lesgeven van vandaag, voorlopig
de laatste schooldag. Uw kind krijgt vandaag al werk voor deze week mee. Vanmiddag ontvangt u via de mail nadere
informatie over hoe we het onderwijs de weken na de kerstvakantie willen vormgeven. Het zal weer veel van u vragen als
ouders, we wensen u van harte veel sterkte toe, gezondheid en geduld toe.
Zichtbaarheid op de fiets
Het valt op dat veel fietsende kinderen slecht zichtbaar zijn in het donker. Voor de veiligheid is het
van groot belang dat het licht van de fiets werkt. Ook een jas of een hesje met reflectiestrepen helpt
goed. Niet alleen van belang voor de veiligheid van het kind, maar ook van automobilisten die telkens
schrikken als er een kind voor de auto opduikt. Helpt u mee?
Kerstviering
De viering die aanstaande donderdag gepland was kan natuurlijk niet doorgaan. We zijn met Willemijn
de Weerd in overleg om via een andere vorm deze viering toch te laten plaatsvinden. Hoe dat precies zal
gaan is nu nog niet bekend, u krijgt daarover later bericht.
Uit de school
Stage
Lara Dekker is een oud leerling van onze school. Zij volgt op dit moment een VMBO opleiding en in het kader van een
snuffelstage zal zij vanaf woensdag 5 januari tot en met 17 februari elke woensdag in groep 1A-2A komen helpen. Deze
stage gaat in als de scholen weer open gaan.
Van de Leerlingenraad
Dit verslag gaat over de derde bijeenkomst van de leerlingenraad.
We hadden het eerst over hoe het liep: iedereen vond het goed gaan.
Daarna hadden we het over de bijeenkomst met de leerlingenraad van de Kranepoort.
Iedereen vond dat wel leuk, we hebben kennisgemaakt met elkaar.
Verder hebben we over de ideeën in de ideeënbussen gepraat. Er waren goede ideeën: over de overblijfkoelkasten, en
over gedrag tijdens de pauze en over kinderen die een maatje voor je zouden kunnen zijn. Eind januari willen weer verder
praten met de leerlingenraad.
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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
Vakantierooster 2020-2021
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag / Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren, hele week
Zomervakantie

Ma 21-12-20 t/m vr 01-01-21
Ma 22-02-21 t/m vr 26-02-21
Vr 02-04-21 t/m ma 05-04-21
Ma 26-04-21 t/m vr 07-05-21
Do 13-05-21 t/m vr 14-05-21
Ma 24-05-21 t/m vr 28-05-21
Ma 19-07-21 t/m vr 27-08-21

Studiedagen 2020-2021 alle leerlingen vrij
Woensdag 20-01-21
Maandag 01-03-21
Vrijdag 25-06-21

Studiedagen 2020-2021 onderbouw, groep 1 t/m 4 vrij
Woensdag 13-01-21
Woensdag 17-03-21
Woensdag 16-06-21

Spreekuur leerkrachten
Groep
1a-2a
1b-2b
3-4
5-6
7-8

Leerkracht(en)
Jannie/Yvonne
Hannah
Lizeth/Alice
Marleen
Thomas
Directie
IB

Tijdstip
Woensdag 12.30-13.00 uur
Woensdag 12.30-13.00 uur
Woensdag 12.30-13.00 uur
Woensdag 12.30-13.00 uur
Woensdag 12.30-13.00 uur
Graag volgens afspraak
Graag volgens afspraak
Tenslotte

Tenslotte wens ik u, mede namens het team, veel gezondheid, succes en liefdevolle momenten toe.
A. Vaatstra-Bukman, directeur.
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