Nummer 15 – 13 april 2021
Agenda
Datum
14 april
20 en 21 april
22 april
27 april
4 mei
5 mei
11 mei

Activiteit
Bijeenkomst gebedsgroep
Eindtoets groep 8
Koningsspelen De Bron
Koningsdag
Nationale Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Volgend Schooljournaal
Lied van de week

De komende weken zingen we, zowel in de onderbouw als in de bovenbouw “Wilhelmus”.
Van de directie
De tijd na Pasen
We hebben het mooie feest van Pasen mogen vieren, de Heer is opgestaan, Hij Leeft!
Met de kinderen gaan we nu toeleven naar Hemelvaart en Pinksteren. Via Parro hoort u wekelijkse welk gedeelte van de
Bijbelverhalen centraal staat in de groep van uw kind.
In deze weken zingen we ons volkslied: het Wilhelmus. We vinden het belangrijk dat dit lied bekend is bij de kinderen. Het
bindt ons land samen in mooie en in verdrietige dagen.
Eindtoets groep 8

Verder op in dit Schooljournaal leest u over de eindtoets voor groep 8. Vorig jaar heeft er geen eindtoets
plaatsgevonden. De scholen waren toen gesloten. We zijn blij dat de kinderen van groep 8 dit jaar
kunnen laten zien wat ze weten en kunnen. We zijn met elkaar best nieuwsgierig naar de uitslag. In
elk geval gaan de kinderen geweldig hun best doen. Succes, groep 8!
Activiteiten komende weken
De komende weken zijn er nogal wat activiteiten gepland, die anders zullen gaan dan andere jaren
vanwege de Coronamaatregelen. De Koningsspelen zullen door beide scholen apart georganiseerd
worden, omdat er geen vermenging van groepen mag plaatsvinden. Er zijn meerdere activiteiten die
door de vrijwilligers van de sportverenigingen worden begeleid. Heel fijn! We hopen op donderdag 22
april op een gezellige en sportieve dag. De Kranepoort houdt de Koningsspelen op vrijdag 23 april.
Voor Koningsdag is er geen programma bekend. De Coronamaatregelen duren in elk geval nog tot 28 april. Dat wordt dus
net als vorig jaar een oranjefeestje bij de gezinnen thuis.
Nationale dodenherdenking en Bevrijdingsdag
Ook voor de herdenking op 4 mei is er geen programma bekend. Andere jaren werden de kinderen
van groep 7 uitgenodigd om naar het monument in Ouderkerk te komen. Of dat weer zal gebeuren
hangt af van wat de gemeente hierover beslist.
Het is in elk geval goed om zelf thuis stil te staan bij het leed en gemis dat door oorlog wordt
veroorzaakt. De kinderen van groep 7 & 8 hebben afgelopen week een project over de 2e wereldoorlog
gedaan. Ze kunnen u thuis precies vertellen wat oorlog betekent en hoe onderduiken werkt. Ook over
de verschrikking van de concentratiekampen hebben ze veel geleerd.
MUMS-app
Enkele jaren geleden is de MUMS-app gestart. Dit is een appgroep van ouders van onze school. Deze appgroep is
bedoeld voor het uitwisselen van korte vragen, zoals: “Wie helpt me met ophalen van mijn kind?” en “Wie heeft
sportschoenen te leen?” Het is zeker niet de bedoeling om via deze appgroep uw kind ziek te melden of de
werkwijze van de leerkracht te bespreken. Heeft u belangstelling om aan de MUMSapp deel te nemen, dan kunt u voor
informatie terecht bij Desiree Berkouwer, moeder van Sarah en James lafort. Dingen die vanuit school gemeld worden gaan
niet via de MUMS-app. Wij gebruiken Parro of mail daarvoor.
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Uit de school
'Pingel doekoe binnen voor de school!'
Vandaag krijgen alle kinderen een informatiefolder mee over de ‘Doekoe’ scholenactie. Dit is een actie
vanuit de Coop supermarkten. Bij specifieke actie-producten van de Coop ontvangt u Doekoe-munten.
Deze munten kunt u in de winkel doneren aan ons, scholengemeenschap Het Rak. Samen sparen we
zo voor sport- en spelmaterialen voor de school! En dat is heel erg welkom om samen op school nog
meer sportplezier te beleven! De actie loopt van 19 april – 23 mei. De kinderen van de groepen 1-4
krijgen vandaag ook een kleurplaat mee, hier is een winactie aan verbonden.
Eindtoets groep 8
Op dinsdag 20 april en woensdag 21 april wordt de verplichte eindtoets afgenomen in groep 8. Deze toets laat zien in welke
mate leerlingen de niveaus voor taal en rekenen beheersen. Ook toont de eindtoets welk type vervolgonderwijs bij een
leerling past.
We hebben opnieuw gekozen voor de IEP eindtoets. Het is een papieren toets en de vragen lopen op in moeilijkheidsgraad.
Zo ervaart iedere leerling een succesgevoel en krijg iedere leerling een eerlijke kans te laten zien wat hij kan.
Doordat deze toets aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen, vinden de leerlingen de toets zelfs leuk om te maken.
Een leestekst heeft bijvoorbeeld de vorm van een blog, tijdschrift of boek. Het gebruik van alleen functionele, maar wel
frisse afbeeldingen draagt daaraan bij. Leerlingen vergeten dat ze getoetst worden en kunnen dus echt laten zien wat ze in
hun mars hebben.
De IEP eindtoets duurt 2 uur per dag en wordt in alle rust afgenomen. De IEP eindtoets is opgesplitst in een taal- en
rekendeel. Voor meer informatie kunt u kijken op de website bureau-ice.nl/basisonderwijs
Wij wensen de groep 8-ers alvast veel succes bij het maken van de toets!

Koningsspelen 2021
Donderdag 22 april is het zover, dan houden we de Koningsspelen!
Het thema van dit jaar is ik + jij = wij!
Met medewerking van sportverenigingen hebben we
een leuk en sportief programma in elkaar gezet!
Dit jaar
doen
we
de
sportactiviteiten
niet
groepsdoorberekend, maar gaan we als groep samen
met de leerkracht de activiteiten langs.
Belangrijke informatie m.b.t. deze dag:
De kinderen mogen oranje gekleed naar school komen, denk aan makkelijke (sport)kleding. De gewone schooltijden gelden
ook deze dag.
We willen jullie vragen om net als andere dagen een tussendoortje en lunch mee te nemen, leuk als dit wat feestelijker en
misschien meer oranje is dan normaal 😉
Wij kiezen ervoor om het themalied van vorig jaar te gebruiken. Dit lied hebben we vorig jaar niet gebruikt. Het lied heet
'Hand in hand' en is van 'Kinderen voor kinderen'.
We zien uit naar een gezellige en sportieve dag met elkaar!
Zwemmen na de meivakantie
Zwembad De Baan opent binnenkort haar deuren. Als school gaan we weer meedoen met het
schoolzwemmen. We zijn vanaf 7 mei elke dinsdagochtend aan de beurt: met groep 5/6 en groep 3/4.
Graag voor deze groepen de zwemspullen mee op dinsdag!
Het zwemmen gaat altijd door, behalve bij onweer. In dat geval besluit het zwembadpersoneel. Zwemt
uw kind een keer niet mee, dan ontvangt de leerkracht graag een briefje daarover van u.
Voor veiligheid en toezicht is een protocol opgesteld, dat door het zwembad en door onze school wordt ondertekend. Zo is
duidelijk wie wanneer verantwoordelijk is. Dit protocol wordt door de medezeggenschapsraad besproken.
Gymspullen mee!
Elke maandag en donderdag gymmen we met de kinderen in de gymzaal. Sinds enkele weken zijn de kleedkamers weer in
gebruik en kunnen de kinderen dus hun gymkleding aantrekken. Deze kleding moet dan wel mee naar school genomen
worden, inclusief gymschoenen. Helpt u uw kind herinneren: maandag en donderdag gymspullen mee!
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Van de schooladviesraad
Wie versterkt de SchoolAdviesRaad?
Twee Schooljournaals geleden dezen we de oproep voor een nieuw lid voor de SAR. Daarop zijn nog geen reacties
binnengekomen. Denkt u er nog eens over: de SAR bespreekt de identiteit van de school met de directie en werkt mee aan
belangrijke acties. Zo is de Goede doelen actie een activiteit van de SAR, maar ook de boekentafel tijdens de kijkavond van
de Kinderboekenweek. Daarnaast heeft de SAR inbreng bij sollicitaties. De SAR is samengesteld uit ouders die actief
betrokken zijn bij een kerkelijke gemeente.
We hopen dat we het volgende schooljaar weer op volle sterkte kunnen starten, met 5 leden. Van harte aanbevolen!
Informatie kunt u verkrijgen bij de directie of bij de leden van de SAR.
Van de Schooljournalisten
Groep 7/8 is bezig met een project. Het project gaat over de tweede wereldoorlog. We zijn bezig met een
serie kijken dat heet 13 in de oorlog, een drieluik maken dat is een papier dat je kan openvouwen met
allemaal informatie, we doen ook nog een soort van boek beschrijving, we lezen de Anne-frank krant, we
lezen het boek de jongen in de gestreepte pyjama en we doen ook nog een eigen idee. We zijn als eerst
bezig met een drieluik bij het drieluik mag je zelf een onderwerp kiezen zoals het bombardement op
Rotterdam. We worden ook voorgelezen uit het boek de jongen in de gestreepte pyjama. Dat gaat over een jongetje
genaamd bruno die is verhuisd van berlijn naar een huis naast een concentratiekamp maar hij weet niet dat het een
concentratiekamp is. Dus denkt hij dat daar heel veel mensen wonen op 1 plek. We hopen dat mensen leuke dingen maken.
Van het Centrum voor Jeugd en gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert iedere 3e donderdag van de maand van 09.00 – 10.00 uur een online
oudercafé voor ouders van kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De eerste bijeenkomst is op 15 april a.s. In het online
oudercafé ontmoeten ouders elkaar en kunnen ze praten met elkaar over wat ze bezig houdt in de opvoeding van hun
kind(eren). Coronaproof, vanuit hun woonkamer of waar ze dan ook zijn! Meer informatie over het online oudercafé vindt
u op onze website.
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
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

Vakantierooster 2020-2021
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren, hele week
Zomervakantie

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
Vrijdag 25-06-21

Studiedagen 2020-2021 onderbouw, groep 1 t/m 4 vrij
Woensdag 16-06-21
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Vakantierooster 2021-2022
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag / Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie
Studiedagen 2021-2022 alle leerlingen vrij
Maandag 25-10-2021
Woensdag 16-02-2022
Vrijdag 25-02-2022
Dinsdag 07-06-2022

Ma 18-10-21 t/m vr 22-10-21
Vr 24-12-21 t/m vr 07-01-22
Ma 28-02-22 t/m vr 04-03-22
Vr 15-02-22 t/m ma 18-04-22
Ma 25-04-22 t/m vr 06-05-22
Do 26-05-22 t/m vr 27-05-22
Ma 06-06-22
Ma 11-07-22 t/m vr 19-08-22
Studiedagen 2021-2022 onderbouw, groep 1 t/m 4 vrij
Woensdag 17-11-2021
Woensdag 02-02-2022
Woensdag 06-04-2022

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