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Agenda 

 
Datum Activiteit 

9 februari Rapport mee naar huis 

15 en 18 februari Rapportgesprekken 

1 maart Studiedag, alle leerlingen vrij 

2 maart Volgend Schooljournaal  

Lied van de week 

De komende weken staan de liederen centraal in de onderbouw “’k Stel mijn vertrouwen” en in de bovenbouw “De rivier”. 

Van de directie 

We zijn weer aan de slag 
Met een dag vertraging vanwege de sneeuw, maar vandaag zijn we dan toch echt terug op school. Wat fijn om de kinderen 
weer te zien en te horen. We hebben met elkaar alle tassen uitgepakt en de materialen weer in de kasten gelegd. 
Het voelt een beetje als de eerste dag na de zomervakantie, elkaar weer ontmoeten, verhalen vertellen en onze plek in de 
groep weer vinden. En dat gaat best lukken! 
 
Thuisonderwijs 
Wat is er hard gewerkt door de meeste kinderen. We hebben jullie regelmatig op TEAMS gezien, het gemaakte werk ziet er 
over het algemeen goed uit en er zijn veel foto’s gestuurd naar de leerkrachten. Een groot compliment aan alle pappa-
meesters en mamma-juffen! Onze waardering voor uw inzet!  
 
Maatregelen 
Afgelopen vrijdag heeft u de brief ontvangen waarin alle extra maatregelen staan, waar we ons aan moeten houden en wat 
naar eigen keuze is van u als ouders. 
We roepen u op om bij verkoudheidsklachten uw kind echt thuis te houden. De regelgeving hieromtrent is afgelopen 
vrijdagavond nog verder aangescherpt. Meld uw kind ziek, ook bij verkoudheidsklachten. We rekenen op uw juiste 
inschatting daarin. 
We doen ons best om te voorkomen dat kinderen van diverse groepen binnen de school door elkaar lopen. Dit met als doel 
een eventuele besmetting binnen een groep niet onder andere groepen te laten verspreiden.  
Bij dit Schooljournaal ontvangt u een nieuwe “beslisboom”, een soort handleiding om te bepalen of een kind naar school 
mag. 
 
Rapporten 
Vandaag krijgt uw kind het rapport mee naar huis. Dat is een aangepast rapport, vanwege de periode thuisonderwijs. 
Volgende week houden we de 15 minutengesprekken, in principe op 15 en 18 februari. Deze gesprekken zijn telefonisch of 
via TEAMS. Nieuw dit schooljaar: Vanaf groep 6 praten de leerlingen mee over hun eigen rapport. Dat zal best even wennen 
zijn, maar we vinden het van belang dat kinderen zelf kunnen vertellen wat ze vinden en waar ze tegenaan lopen. 
De leerkracht zal u via Parro uitnodigen om een tijd voor het gesprek te kiezen. 
 
Gymlessen 
Meester Gunnar is vanwege privéomstandigheden tijdelijk afwezig. Hij wordt tot de 
voorjaarsvakantie vervangen door een drietal van zijn collega’s. Op maandagochtend komt juf 
Juliette Barzilay, maandagmiddag meester Sander Kalkman en op donderdagochtend meester 
Justin Ruissen. De richtlijnen voor schoolgym zijn: bij goed weer liefst buiten, maar bij koud of nat 
weer is de gymzaal te gebruiken. Hopelijk kan meester Gunnar na de voorjaarsvakantie zelf weer 
met de gymlessen aan de slag. 
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Vakanties en studiedagen 
De vakanties en studiedagen die in de planning staan gaan vooralsnog gewoon door. Als in de loop van 
de tijd blijkt dat hier iets aan moet worden veranderd, dan hoort u dat tijdig. De eerste vakantie is dan 
dus de voorjaarsvakantie met daaraan gekoppeld de studiedag op maandag 1 maart, alle leerlingen zijn 
dan vrij. Het team kan op die dag bespreken hoe de kinderen weer gestart zijn en of er aanpassingen 
gedaan moeten worden in het lesprogramma. Daarnaast hopen we een start te maken met de planning 

en de keuzes voor het volgende schooljaar. 
In het volgende Schooljournaal publiceren we alvast de schoolvakanties voor het volgende schooljaar. 

Uit de school 

Tafeltennistafel 
De leerlingenraad van de Kranepoort heeft via een subsidieaanvraag bij de Rabobank en 
tafeltennistafel op het plein kunnen bestellen. Onze leerlingenraad heeft mee besloten waar deze 
tafel het handigst staat. Goede actie, de tafel is inmiddels geplaatst! Dus als de sneeuw weg is, 
kan er met eigen batjes en balletjes getafeltennist worden. Leerlingenraad en Rabobank: 
bedankt!    

Van het Centrum voor Jeugd en Gezin 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert op woensdag 10 maart 2021 de webinar 
‘Hoe vertellen we het de kinderen’ voor ouders die gaan scheiden en professionals. 
 
Als je gaat scheiden, dan komt er een moment dat je het aan je kind(eren) moet vertellen. Veel 
ouders zien hier tegenop.  
Het is dan ook een ingewikkeld gesprek. Want hoe vertel je het de kinderen? Wat is het beste 
moment? Welke vragen zullen de kinderen hebben?  
Tijdens deze webinar gaan we in op deze vragen. Je krijgt handvatten om het gesprek samen voor te bereiden en je krijgt 
inzicht in welke vragen je kinderen kunnen hebben. Ook is er aandacht voor de periode na het gesprek met je kind(eren). 
Kortom, alles komt aan bod waardoor jullie op een goede manier aan de kinderen kunnen vertellen dat jullie gaan 
scheiden. 
 
Deze avond wordt verzorgd door Roosmarijn Groenendijk, scheidingsspecialist en mediator en Lianne Jongsma, 
pedagogisch adviseur van het Centrum voor Jeugd en Gezin 
  
Meld je aan voor ons gratis webinar!   
Datum: Woensdag 10 maart 2021 
Tijd: 20.00 – 21.30 uur  
Kosten: Geen 
Aanmelden: www.cjgcursus.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    
 

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 

 

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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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. 

 

 


