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Agenda 

 
Datum Activiteit 

1 april Paasviering in de groepen 

2-5 april Goede Vrijdag en Pasen, alle leerlingen vrij 

13 april Volgend Schooljournaal 

Lied van de week 

De komende weken staan de liederen centraal in de onderbouw “Heel alleen in de hof” en in de bovenbouw “Zie hoe Jezus 
daar loopt in Jeruzalem”. 

Van de directie 

Paasfeest 
Komende vrijdag is het Goede Vrijdag. We gedenken die dag dat de Here Jezus onze schuld op zich nam, 
Hij heeft onze straf gedragen. Hij won het van de dood, op 1e Paasdag vieren dat Jezus is opgestaan. 
Hij leeft! Wat een wonder is dat! 
We wensen u allen goede Paasdagen toe, met waardevolle momenten met uw gezin. 
 
Paasviering op school 
In de groepen vieren we het Paasfeest op donderdag 1 april. Omdat de kinderen zoveel mogelijk in hun 
eigen groep moeten blijven, hebben we geen gezamenlijke viering met alle kinderen tegelijk. Elke groep 
viert zelf het Paasfeest met de leerkracht en de kinderen. Een mooi en hoopvol feest! 
 
Studiedagen volgend schooljaar 
In het vorige Schooljournaal schreef ik u dat het rooster voor de vakanties en studiedagen vastgesteld was. Er komt nog 
één studiedag bij, namens de PCPO Krimpenerwaard. Op woensdag 16 februari 2022 wil de PCPO met alle medewerkers 
een studiedag organiseren. Uw kind is dus op woensdag 16 februari 2022 vrij. Deze datum is in het rooster toegevoegd, zie 
onderaan dit Schooljournaal 
 
Herinnering Ouderbijdrage 2021 

Enkele weken geleden ontving u het verzoek om de ouderbijdrage over het kalenderjaar 2021 te voldoen. 
Deze bijdrage van € 25,- per leerling is een vrijwillige bijdrage, maar we doen daar wel heel belangrijke 
dingen mee, waarvoor de overheid geen vergoeding geeft. Op de achterzijde van de factuur vindt u het 
overzicht van de bestedingen van uw bijdrage. Is de factuur aan uw aandacht ontsnapt? We hopen uw 
bijdrage alsnog te mogen ontvangen. Is de factuur zoekgeraakt, dan kunt u een mail sturen aan Dineke 
van Lienden. Zij stuurt u dan nogmaals de factuur. 

Uit de school 

Theoretisch verkeersexamen groep 7 
Gisteren heeft groep 7 het theoretisch verkeersexamen gemaakt. Goed nieuws, ze zijn allemaal helemaal 
op de hoogte van de verkeersregels en weten dus hoe ze veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. 
Allemaal geslaagd! Van harte gefeliciteerd, Kanjers van groep 7! 
Koningsspelen 
Op 22 april houden we de koningsspelen! We hebben een leuk en sportief programma kunnen maken 
met de medewerking van allerlei sportverenigingen. Dit jaar zal het wel anders gaan dan andere jaren, 

de koningspelen worden met de eigen groep gehouden. We mogen niet met meerdere groepen door 
elkaar sporten, ook niet met de andere school. Als school hebben wij dit jaar voor de donderdag gekozen, 
De Kranepoort heeft op vrijdag de koningsspelen. Volgend jaar hopen we dit natuurlijk weer met de 
groepen door elkaar te doen én met de buurschool! In het volgende Schooljournaal volgt meer informatie 
over praktische zaken.  
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Van de Voetbalvereniging Gouderak 

Op zaterdag 10 april is er een open dag bij Voetbalvereniging Gouderak voor kinderen vanaf 5 jaar. U ontvangt 
bij dit Schooljournaal een flyer met meer informatie. 
 

Van de Schooljournalisten 

 
Spreekbeurt interview 2021  
In groep 5 t/m 8 …   
Groep 7: Djoy  
Groep 6: Daan  

Vandaag hebben Levi en Christian, Daan en Djoy geïnterviewd over de spreekbeurten. We behandelde de volgende vragen:  
Vraag 1: wat vond je het leukste onderwerp? En waarom?  
Vraag 2: vond/vind je je eigen spreekbeurt goed?  
Vraag 3: vond je de cijfers terecht?   
 
Hier de antwoorden van Djoy:  

Vraag 1: van Aron vos over Ferrari  
Vraag 2: vind het leuk hij denkt dat hij een 9 krijgt  
Vraag 3: van Aron vos (kreeg 9 vond 9,5)  
 
Hier de antwoorden van Daan:  
Vraag 1: Peru van Sjoerd  
Vraag 2: hij vond hem goed (kreeg 9- maar vond het zelf een 9 waard)  
Vraag 3: van jonathan (vond een 8,5 waard kreeg een 9)  
 
Verkeersexamen theoretisch  
30-3-2021  
Gisteren had Groep 7 het verkeersexamen theoretisch.  
Iedereen is gelukkig geslaagd. Je moest 16 goed hebben om te slagen, iedereen heeft dat gehaald de een wat beter dan 
de ander, maar het is goed gekomen. 

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 

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 

Vrijdag 25-06-21 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 

Woensdag 16-02-2022 Woensdag 02-02-2022 

Vrijdag 25-02-2022 Woensdag 06-04-2022 

Dinsdag 07-06-2022  

 

Tenslotte 

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

 


