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Agenda 

 
Datum Activiteit 

17 maart Studiedag onderbouw, groep 1 t/m 4 vrij 

30 maart Volgend Schooljournaal 

Lied van de week 

De komende weken staan de liederen centraal in de onderbouw “God is zo groot” en in de bovenbouw “Groot is Hij”. 

Welkom 

Jelle Mandemakers is op 20 maart jarig en dan wordt hij 4 jaar! Jelle start bij ons in groep 1A-1B. Vast een hele 
fijne schooltijd gewenst Jelle, van harte welkom. 

Van de directie 

Coronamaatregelen 
Ik wil u een compliment maken voor de zorgvuldigheid waarmee u verkouden kinderen thuishoudt. Dat is heel belangrijk, 
we hopen hiermee te voorkomen dat een hele groep naar huis moet en minimaal 5 dagen in thuisquarantaine moet.  
Mocht zich een besmetting voordoen in de groep van uw kind, dan lichten we u zo snel mogelijk in.  
De GGD heeft daarin een belangrijke rol, onder meer in het Bron- en contactonderzoek. Wanneer het aan de orde is, zal de 
GGD vragen om email- en telefoongegevens van de ouders van de hele groep door te geven. Daarmee kan de GGD u zelf 
benaderen om na te vragen hoe het met uw kind gaat. Deze werkwijze is onderdeel van het Bron- en contactonderzoek. 
Bij dit Schooljournaal ontvangt u een formulier om de school toestemming te geven om deze contactgegevens aan de GGD 
door te geven. Graag ontvangen we dit formulier deze week nog ingevuld terug op school. We hopen natuurlijk dat we de 
toestemming niet nodig hebben, maar we kunnen maar beter voorbereid zijn. 
 
Promotievideo 

Deze maand wordt voor de PCPO Krimpenerwaard een promotiefilmpje gemaakt. Dit 
zal met name worden ingezet voor de werving van nieuwe medewerkers. Daarnaast 
is het een middel om onze stichting positief in beeld te brengen. 
Aan onze school is gevraagd om bij te dragen aan deze promotiefilm. Dat doen wij 

natuurlijk met plezier. Wij laten ons schoolgebouw graag zien en vinden het een mooie kans om ons verhaal te vertellen. 
Concreet houdt dit in dat komende week, op maandagmiddag 22 maart, enige tijd 2 cameramensen op school zijn. Er 
worden enkele leerkrachten en kinderen geïnterviewd en er worden opnames gemaakt van les- en spelsituaties. Het spreekt 
voor zich dat alles gebeurt binnen de geldende richtlijnen en maatregelen omtrent corona.  
Onze vraag aan u is om deze week uw privacy-voorkeuren te actualiseren. Dat kunt u heel gemakkelijk doen via Parro. Wij 
zullen daar vervolgens bij het maken van de opnames rekening mee houden. 
 
Jaarverslagen SAR en MR 
Bij dit Schooljournaal ontvangt u het jaarverslag over 2020 van de Medezeggenschapsraad en van de 
Schooladviesraad. Het is weleens wat verwarrend: het gaat dus niet over het verslag van een heel 
schooljaar. Net als bij financiële overzichten en ouderbijdrages houden we ons aan kalenderjaren. 
Neemt u de tijd om deze verslagen door te nemen, beide ouderraden doen hun werk mede namens 
u als ouders. SAR en MR: heel hartelijk dank voor de inzet, de school is blij met uw inbreng! 
 
Vakantierooster 2021-2022 

Onderaan dit Schooljournaal treft u het overzicht aan van de vakanties en studiedagen voor het volgende schooljaar. 
Dit is door het team en de medezeggenschapsraad vastgesteld. U kunt de data alvast in uw agenda noteren. 

Uit de school 

Stagiaires op school 
Regelmatig hebben we stagiaires op school die meelopen in verschillende groepen. Willianne Otterspeer is al bij ons in 
groep 3/4 geweest. Zij komt nu vanaf maandag 22 maart tot en met donderdag 8 april in groep 1b/2b bij juf Hannah. 
Willianne welkom en een leerzame stage! 
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Op maandag zijn er twee stagiaires in de gymzaal aanwezig bij de gymlessen: Marit Butter en Bodanique Duiker. Zij zijn 3e 
jaars studenten van de HALO (opleiding voor leerkracht bewegingsonderwijs) Meester Gunnar begeleidt hen bij hun 
lesuitvoering en stageopdrachten. 
 
Voetbalvereniging Gouderak 
Op 17 maart start VV Gouderak met “Ukkenvoetbal”, voor kinderen vanaf 5 jaar. U ontvangt een informatiebrief 
met de mogelijkheid om uw kind aan te melden. Erg leuk, lekker buiten bewegen!  

Van de Schooladviesraad 

Afscheid van een SARlid 
Aan het eind van dit schooljaar zal Elise van Herk (moeder van Jolijn, Lenthe en Aimé e) haar taak in de Schooladviesraad 
neerleggen. Ze heeft ruim 5 jaar zitting gehad in de SAR, de laatste tijd als secretaris. Elise, namens de school zeggen we 
je dank voor alle activiteiten die je hebt ontplooid, oor de boekentafel, voor de afscheidsavond groep 8, voor het 
ontvangen van nieuwe ouders met belangstelling voor onze school, en voor je inbreng in de SARvergaderingen.  
Elise, we wensen je Gods zegen toe op de weg die je met je gezin gaat! 
 
Gezocht…. Nieuw lid voor de SAR 
Ouders die belangstelling hebben om in de SAR zitting te nemen worden uitgenodigd om dat te melden. Vereisten: een 

positief gelovige levenshouding, belangstelling voor wat geloofsopvoeding op school betekent, bereidheid om hierover 
met andere ouders en directie in gesprek te gaan. 
We zoeken deze keer specifiek ouders met een binding met een evangelische gemeente, zodat de SAR een afspiegeling 
kan zijn van de identiteit van de ouders binnen de school. 
U kunt uw belangstelling via mail doorgeven aan de directie, ik ontvang uw bericht graag voor 1 april. 

Van de Schooljournalisten 

Cito's  
Direct na de voorjaarsvakantie begonnen de cito's. Het is wel een beetje gek om cito's na thuiswerken 
te hebben, maar het is wel weer goed om op stand te komen. Groep 7/8 had eerst reken cito's daar waren 
3 delen van. Daarna hadden ze begrijpend lezen cito's ook 3 delen. En daarna hadden we spelling cito's niet 
werkwoorden 2 delen en werkwoorden 2 delen. Vorige week vrijdag had groep 8 de laatste cito van hun 

hele leven (behalve de iep toets natuurlijk) Voor groep 7 is het nog een jaartje wachten. De meesten van groep 8 vonden 
de reken cito makkelijk maar de spelling werkwoorden wat lastiger.  
Van de schooljournalisten Jonas en Christian uit groep 8.  

Van het Centrum voor Jeugd en Gezin 

Bij dit Schooljournaal ontvangt u het artikel van het CJG: “Vader of moeder zijn in tijden van Corona”. Van harte 
aanbevolen! 

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 

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 

Vrijdag 25-06-21 Woensdag 17-03-21 

 Woensdag 16-06-21 

  

Vakantierooster 2021-2022 

 

Herfstvakantie Ma 18-10-21 t/m vr 22-10-21 

Kerstvakantie Vr 24-12-21 t/m vr 07-01-22 

Voorjaarsvakantie Ma 28-02-22 t/m vr 04-03-22 

Goede Vrijdag / Pasen Vr 15-02-22 t/m ma 18-04-22 

Meivakantie Ma 25-04-22 t/m vr 06-05-22 

Hemelvaart Do 26-05-22 t/m vr 27-05-22 

2e Pinksterdag Ma 06-06-22 

Zomervakantie Ma 11-07-22 t/m vr 19-08-22 

 

Studiedagen 2021-2022 alle leerlingen vrij Studiedagen 2021-2022 onderbouw, groep 1 t/m 4 vrij 

Maandag 25-10-2021 Woensdag 17-11-2021 

Vrijdag 25-02-2022 Woensdag 02-02-2022 

Dinsdag 07-06-2022 Woensdag 06-04-2022 

 

Tenslotte 

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


