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Agenda 

 
Datum Activiteit 

1 juni Buitenles Watersnip groep 7&8 

9 juni Bijeenkomst gebedsgroep 

15 juni Volgend Schooljournaal 

16 juni Onderbouwstudiedag, leerlingen groep 1 t/m 4 vrij 

Lied van de week 

De komende weken zingen we in de onderbouw “Laat zo je licht maar schijnen”. 
In de bovenbouw is het lied wat centraal staat “Machtig God, sterke Rots”. 

Welkom 

Op 11 juni is het feest bij Daan Heuvelman: hij wordt 4 jaar! Daan komt bij ons in groep 1B. Vast een 
fijne schooltijd gewenst! 

Van de directie 

De laatste weken 
Nog 7 schoolweken hebben we voor de boeg voordat we de deuren weer sluiten voor de 
zomervakantie. Het wordt nog best hard werken, we maken de lesboeken uit, we gaan CITO toetsen 
maken, er zijn weer buitenlessen van verkeer en van de Watersnip, enzovoorts. Genoeg te doen dus. 
Er zijn nog twee studiedagen te gaan: op 16 juni voor de onderbouwgroepen en op 25 juni voor de 
hele school. De plannen voor het volgende schooljaar worden dan besproken en de leeropbrengsten 
worden geanalyseerd. 
We hopen op een fijne laatste schoolperiode met elkaar!  
 
Eindtoets uitslag 

Vlak na Pinksteren kwam de uitslag van de eindtoets binnen. Altijd spannend, hoe hebben de kinderen het gedaan? Is de 
uitslag zoals de school verwachtte en zoals ouders verwachtten? De score die de groep als geheel behaald heeft is net 
onder het landelijk gemiddelde. Een prima resultaat, zeker gezien de lockdown periode die we achter de rug hebben. We 
zijn trots op jullie, groep 8! 
We kunnen de score niet vergelijken met vorig jaar, toen is de eindtoets helemaal niet door gegaan. 
Voor sommige kinderen zal er op basis van de persoonlijke uitslag nog contact zijn met ouders. Heeft u zelf nog vragen, 
stuurt u dan een bericht naar meester Thomas of Lianne Walhout, onze IBer. 

Uit de school 

Korfbalclinics in Moordrecht 
Vanaf woensdag 2 juni zijn er elke 2 weken op woensdag bij korfbalvereniging IJsselvogels in Moordrecht 
‘Waanzinnige Woensdagmiddagen’ met leuke activiteiten. Meer informatie hierover vindt u op de flyer die 
de leerlingen van groep 2 tot en met 6 vandaag meekrijgen.  
 
Praktische verkeerslessen  
Woensdag 16 juni vinden de praktische verkeerslessen plaats voor groep 5/6. Deze keer hebben alle 
kinderen een fiets nodig. Donderdag 17 juni is groep 1 t/m 4 aan de beurt. Ook zij hebben allemaal een 
fiets nodig.  

Van het Centrum voor Jeugd en Gezin 

Bij dit Schooljournaal ontvangt u twee flyers van het CJG: 
Op dinsdag 1 juni 2021 houdt het Centrum voor Jeugd en Gezin in samenwerking met Tischa Neve het Webinar over 
de ontwikkeling van zelfvertrouwen bij kinderen. 
Zelfvertrouwen is een basis voor een fijn leven. Hoe meer zelfvertrouwen, hoe meer uitdagingen je durft aan te gaan, hoe 
beter je tegenslagen op kunt vangen en hoe makkelijker je sociale contacten lopen. Belangrijk dus om opgroeiende 
kinderen zoveel mogelijk zelfvertrouwen mee te geven.  
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Tijdens dit Webinar legt bekend kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve uit hoe een kind zelfvertrouwen krijgt, 
welke factoren invloed hebben en vooral wat je als ouder kunt doen. Een Webinar met heldere, praktische uitleg en tips 
die je meteen kunt toepassen. 
  
Op woensdag 16 juni 2021 houdt het CJG het Webinar Hoe vertellen we het de kinderen.  
Aan de kinderen vertellen dat hun ouders gaan scheiden is geen eenvoudig gesprek. Tijdens deze avond krijgen ouders 
en professionals handvatten hoe dit gesprek te voeren met (hun) kinderen. We laten zien welke vragen kinderen kunnen 
hebben. Dit Webinar wordt verzorgd door Roosmarijn Groenendijk, scheidingsspecialist en mediator en Lianne Jongsma, 
pedagogisch adviseur van het Centrum voor Jeugd en Gezin  en is voor alle ouders die gaan scheiden en professionals in 
Hollands Midden. Zie de bijgaande flyers voor tijden en aanmelding. 

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 

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 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. 


