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Agenda 

 
Datum Activiteit 

27 januari Synekri wintertoer voor groep 1 t.m. 4 in de voetbalkooi van 
13:00-14:00 uur 

28 januari Synekri wintertoer voor groep 5 t.m. 8 in de voetbalkooi van 
13:00-14:00 uur 

9 februari Volgend Schooljournaal 

9 februari Rapporten mee 

10 februari Gebedsgroep 

Lied van de week 

De komende weken staan de liederen centraal in de onderbouw “Zing, zing, zingen maakt blij” en in de bovenbouw “Gods 
volk wordt uitgeleid”. 

Welkom 

Op 4 februari is het feest bij Sanne van Kekem: zij wordt 4 jaar! Sanne is het zusje van Bastiaan uit groep 4 en zal bij ons 
starten in groep 1A. Welkom en we wensen je vast een leuke schooltijd toe! 

Van de directie 

Thuisonderwijs 
Wat een lastige periode maken we mee. Corona buiten de deur houden door allemaal thuis te blijven. We nemen het heel 
serieus, de school blijft dicht zolang de overheid dat aangeeft. Alleen voor noodopvang is de school open, voor kinderen 
van ouders met een cruciaal beroep en voor kinderen die dat echt nodig hebben vanwege hun ontwikkeling. Tijdens de 
noodopvang wordt geen les gegeven, wel begeleiding van het schoolwerk. We plannen leerkrachten en ondersteuners in 
voor deze begeleiding. Natuurlijk blijft de richtlijn, ook voor de noodopvang: bij Corona-achtige klachten blijf je thuis. Ook 
als een huisgenoot met Corona in quarantaine zit blijf je thuis.   
 
We hopen en bidden op gezondheid voor u allen. Natuurlijk ook voor de leerkrachten, want alleen gezonde leerkrachten 
kunnen het onderwijs op afstand goed inregelen. Als een leerkracht uitvalt krijgen de ouders van de betreffende groep 
daarvan bericht. Ook in dat geval doen we ons best om het thuisonderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan.   
Er zijn elke ochtend een paar collega’s op school, er is dan dus telefonische bereikbaarheid. Bij vragen kunt u zich het best 
via mail wenden tot de groepsleerkrachten.  
  
Volhouden  
Misschien is het een beetje gewend en heeft u thuis een ritme gevonden. Maar het kan ook zijn dat 
het heel zwaar is om uw gezin thuis te combineren met uw eigen werk. Het allerbelangrijkste daarbij 
is dat de sfeer in huis goed blijft. Neem af en toe echt de tijd voor ontspanning. Ik realiseer me dat 
dat voor mij makkelijk gezegd/geschreven is, ik heb geen kleine kinderen thuis.  

Maar toch: met humor en ontspanning op z’n tijd houdt iedereen het ‘t langste vol.   
Cito-M toetsen 
In deze periode staan de Cito-M toetsen gepland. Dat gaat natuurlijk nu niet lukken. We hebben als team afgesproken dat 
we wachten tot de kinderen weer op school les mogen krijgen. Daarna gaan we bekijken wanneer deze toetsen afgenomen 
kunnen worden. Dat zal niet meteen in de eerste week na terugkeer op school zijn. We zullen dan eerst weer moeten 
wennen aan elkaar en aan school. De toetsen komen dan op een later moment. 
 
Rapporten 
Ook in deze lockdowntijd ontvangt uw kind het rapport. Dat zal een aangepast rapport zijn vanwege de lockdown, maar er 
is genoeg om aan u door te geven. We hebben tenslotte tot vlak voor de Kerstvakantie gewoon gewerkt op school.  
Het 1e rapport zal dit schooljaar op 9 februari mee naar huis gaan, in tegenstelling tot wat op de jaarplanning staat. 
Hopelijk mogen we op 9 februari alle kinderen weer op school zien, zodat het rapport persoonlijk overhandigd kan worden. 
Zo niet, dan zoeken we een andere oplossing om de rapporten thuis te krijgen. 
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Rapportgesprekken  
Voor het bespreken van de rapporten maken we dit jaar graag gebruik van TEAMS, zoals de leerkrachten al gebruiken voor 
de contactmomenten met de kinderen. Of de leerkrachten maken de keuze voor een telefonisch gesprek met u. 
Nieuw dit jaar is dat alle kinderen vanaf groep 6 bij het rapportgesprek aanwezig mogen zijn. We vinden dat deze kinderen 
de leeftijd hebben om over hun eigen werk en resultaten mee te kunnen praten. 
We hanteren voor de rapportgesprekken een tijdsindeling van telkens 15 minuten per leerling. U krijgt, net als vorig jaar, 
de gelegenheid om via Parro in te tekenen op een tijd voor de gesprekken.  
Het duurt nog even, als de Parro-agenda opengesteld wordt voor het intekenen op een tijd, dan krijgt u daarvan 
via Parro een melding.   
De 15 minutengesprekken zijn gepland op maandag 15 en donderdag 18 februari 2021.  
 
Verwijzingsgesprekken Voortgezet Onderwijs 
Voor groep 8 gelden de rapportgesprekken niet, met de ouders en kinderen van groep 8 is een adviesgesprek VO gepland 
op 2 of 4 februari.  Op basis van de voorlopige adviezen en onze inschatting van de voorgaande jaren is er voldoende basis 
om de adviesgesprekken te gaan voeren. Ook dit zal bij voorkeur via TEAMS gedaan worden. U ontvangt hiervoor de 
uitnodiging via meester Thomas. 
De adviezen van de school kunnen na de IEP-eindtoets nog naar boven bijgesteld worden, op basis van de toetsuitslag. 
Aanpassen van het advies gebeurt altijd in overleg met de ouders. 
 

Nieuwe leerlingen gezocht 
Ook in deze tijd van lockdown geldt: de school is er voor de kinderen. Wat zien we hen graag weer terug! 
We kijken inmiddels alvast voorzichtig vooruit naar het volgende schooljaar. Hoeveel kinderen kunnen we dan verwachten? 
Is uw kind bijna 3 jaar? Dan wordt het tijd voor de aanmelding. Voor nieuwe gezinnen betekent dat een afspraak met de 
directie maken. We verzorgen dan een kennismakingsgesprek een rondleiding met de ouders, waarbij uw kind aanwezig 
kan zijn. Heeft u al een of meer kinderen op school, dan kunt u bij de directeur een inschrijfformulier opvragen. 
Weet u gezinnen in uw buurt, die een kind hebben dat bijna drie jaar is? Wijs hen dan op onze school! We ontvangen deze 
kinderen graag! 

Uit de school 

Voorleesdagen 
De voorleesdagen  worden op dit moment heel anders ingevuld dan vorig jaar. Dit keer 
geen voorlezers vanuit groep 7&8 voor de kleuters…. Misschien kun je thuis wel voorlezen 
aan je kleine broertje of zusje, of aan je ouders of opa en oma? Op Parro komen 
voorleesbeurten voorbij van de juffen en de meester. Ook zien we veel foto’s van kinderen 
die thuis aan het lezen zijn. Prachtig hoor! Het je het voorleesboek van het jaar al gelezen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hierbij nog een paar foto’s over 
thuis werken en videobellen…. 
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Synerkri Wintertoer  
Aanstaande woensdag en donderdag wordt er weer een Synerkri Wintertoer georganiseerd in de 
voetbalkooi. Woensdag 27 januari van 13-14 uur voor groep 1 t/m 4 en donderdag 28 januari van 13-14 uur 
voor groep 5 t/m 8. De Synerkri Wintertoer is bedoeld voor kinderen die lekker willen bewegen en dat op 
een gezellige manier kunnen doen. De begeleiders van Synerkri nemen de materialen mee. Zie ook het 
bericht dat juf Hannah gisteren op Parro zette! 

Veel sportplezier!  

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 

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 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. 
 

 


