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Agenda 

 
Datum Activiteit 

6 juli Bijeenkomst gebedsgroep 

7 juli Meester-/ juffendag 

13 juli Volgend Schooljournaal 

23 september Schoolreis groep 1 t/m 7 

Lied van de week 

De komende weken zingen we in de onderbouw “Maak een vrolijk geluid” en in de bovenbouw “Glorie aan God”. 

Van de directie 

Nog drie weken tot de zomervakantie… 
Ik krijg regelmatig de vraag: hoe lang nog tot je pensioen? Kijk je er naar uit? Lukt het om alles af te 
ronden? En wat ga je dan doen, als gepensioneerde? 
Allemaal logische vragen, waar ik niet altijd een antwoord op heb. Nog drie weken te gaan…. 
Juf Daniëlle van den Berg komt deze week alvast een keer mee vergaderen met het MT, om de werkwijze 
te ervaren die we hier al elf jaar gebruiken. Ze heeft ook al een keer kennis gemaakt met de 
leerlingenraad. 
 
Blijft alles hetzelfde? 
Vast niet, het is beter dat een nieuwe directeur een eigen stempel drukt op de organisatie. Dat hoort ook zo. Behouden 
wat goed werkt en nieuwe ervaringen inbrengen, dan komt de school daar weer verder mee. 
Wat zeker blijft, is de inzet voor elk kind, want daar gaat het om. Elk kind laten groeien naar eigen vermogen, gezien door 
de leerkracht, in samenwerking met ouders. 
En bovenal: gezien en geliefd door onze God, die elk kind bij name kent! 
 
Workshops van de Garenspinnerij 

Vandaag krijgen alle groepen een workshop van een uur door De Garenspinnerij. Dat is mijn afscheidscadeau 
aan de kinderen. De workshops zijn in het  eigen lokaal, de leerkracht helpt ook mee. Iedereen heeft er zin in, 
de materialen liggen al klaar in de lokalen. 
Activiteiten: groep 1 en 2 maken iets in de stijl van Mondriaan; groep 3 en 4 hebben ook Mondriaan als thema, 

maar met een ander accent; Groep 5 en 6 krijgt les rond streepjescodes (ofwel barcodes) en groep 7 en 8 gaan aan de 
slag met fotobewerking aan de hand van lettertypes. Veel plezier allemaal! 
 
Coronamaatregelen-terug naar normaal? 
Afgelopen weekend zijn veel maatregelen geschrapt. Daarmee wordt het wat makkelijker om op school de normale 
dingen te doen. De kinderen hoeven niet meer in aparte groepjes te blijven. Wat zeker wel blijft: afstand tussen 
volwassenen, handen wassen en geen handen schudden. 
De maatregelen die op dit moment nog gelden laten we tot de zomervakantie doorlopen. Alle kinderen zijn eraan gewend 
om zelf naar binnen te komen, dat laten we dus zo. Ook de looproute via de Huurmanlaan blijft in gebruik.  
In het laatste Schooljournaal, over twee weken, zullen we vermelden wat er met ingang van het nieuwe schooljaar wordt 
afgesproken. Dat wordt ook in de Schoolgids voor volgend jaar vermeld. 
 
 
Schoolgids en rapporten 
Het laatste rapport gaat op dinsdag 13 juli met de kinderen mee naar huis. Dan verschijnt ook het 
laatste Schooljournaal en zal de Schoolgids worden verspreid. Dit laatste zal vanaf deze editie digitaal 
gaan, via een PDF die met het Schooljournaal samen verspreid wordt. Deze zal ook op de website te 
vinden zijn. In het nieuwe schooljaar ontvangt u een apart overzicht van alle belangrijke data, zodat 
u die in de agenda kunt noteren. Deze data staan ook al in de Schoolgids, dus u kunt ook al eerder 
de data opschrijven. 
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Laatste schoolweken  
We zijn de laatste schoolweken heel druk met alle lessen en ook nog wel wat leuke activiteiten. Zo hopen we op 7 juli een 
leuke juffen-/ meesterdag te beleven. En de afscheidsavond en musical van groep 8 gaat door, maar alleen voor ouders, 
op één avond en met gepaste afstand.  De ouders van groep 8 zijn hierover rechtstreeks door meester Thomas 
geïnformeerd.  
 
Gevonden voorwerpen 
Ook dit jaar is de mand met gevonden voorwerpen die in de hal bij de gymzaal staat weer heel erg 
vol. Aan het einde van elk schooljaar wordt alles wat nog in deze mand zit, naar de kledingcontainer 
gebracht, zodat het nog gebruikt kan worden. Als u iets mist van gymkleding, schoenen etc., wilt u 
dan een kijkje komen nemen in de mand? 

Uit de school 

Meester-/juffendag  
Woensdag 7 juli is het meester-/ juffendag op school.   
Alle leerkrachten vieren deze dag hun verjaardag. We vieren dit met een programma in de klas en een 
gezamenlijke activiteit met alle groepen. Het thema van de meester-/juffendag is ‘superhelden’. De kinderen 
mogen in dit thema verkleed naar school komen, denk  bijvoorbeeld aan een favoriete voetballer, 

stripfiguur, zanger/zangeres, filmheld enz.   
Eten en drinken voor de pauze van 10.00 uur moet wel mee naar school, verder krijgen de kinderen aan 
het einde van de ochtend nog wat lekkers. Natuurlijk mag er voor de leerkracht een cadeautje worden 
meegenomen, maar dit is uiteraard niet verplicht. We hopen op een mooie en feestelijke dag!  

Heeft u nog vragen dan kunt u terecht bij juf Marleen of juf Yvonne.   
 

Klassenouders 
We zijn heel blij dat de huidige klassenouders hebben aangegeven om dit ook volgend schooljaar op te willen pakken! Vast 
dank hiervoor! 
De indeling ziet er voor komend schooljaar als volgt uit: 
-Groep 1/2  Angelica Teunissen (moeder Martin) 
-Groep 3  Corianne Gorissen (moeder Nina) 
-Groep 4  Marjan van der Ree (moeder Leander) 
-Groep 5/6  Gerdine van Duijn (moeder Stan) 
-Groep 7/8  Marianne van der Wal (moeder Daan) 
 
Schoolreis 2021  
Wat een feest, we kunnen/mogen weer op schoolreis!   
Op donderdag 23 september gaan we op schoolreis met groep 1 t/m 7 naar pretpark Drievliet.   
Let op; dit jaar niet tijdens het kamp van groep 8, dus groep 8 blijft die dag op school.   
   
Pretpark Drievliet  
Attractiepark Drievliet is een sfeervol familiepark waar voor jong en oud van alles te beleven is. 
Er zijn maar liefst 35 grote attracties en een speeltuin. Stap in één van de vier achtbanen, zoals 
de draaiende rollercoaster Twistrix waarin draaiende uilen je op avontuur meenemen door het 
bos. In de Vliegende Vissen kunnen de kleintjes hun vis zo hoog laten vliegen als ze zelf willen. In de 
spetterende Waterwars kan je met een katapult, gevuld met waterballonnen, proberen je tegenstander te raken. En voor 
de waaghalzen is er de spectaculaire Formule X.    
 
Als u de betaling voor de schoolreis nu vast in orde wilt maken, dan kan dat. U kunt € 28,50 per kind overmaken op: 
NL 70 RABO 0322 5070 14 t.n.v. PCPO Krimpenerwaard, onder vermelding van schoolreis, de naam van uw kind(eren). 
Uiteraard zullen we na de zomervakantie de betalingsgegevens nog een keer vermelden, als u liever dan de betaling doet.  
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met juf Dionne of juf Yvonne.   
 

Van de Tussenschoolse opvang 

In het Schooljournaal van 1 juni hebben we een oproep geplaatst voor hulp bij de lunchpauze, om 
toezicht te houden tijdens het buitenspelen. Helaas hebben we nog niet voldoende aanmeldingen 
om het rooster voor komend jaar rond te kunnen krijgen. Misschien is de vrijdag voor u geen 
geschikte dag maar zou u wel op een andere middag kunnen? Ook dan zijn we heel erg blij met uw 

aanmelding!   
Het gaat om de lunchpauze op maandag, dinsdag, donderdag en/of vrijdag, van 12:00 tot 12:30 uur. Lekker even buiten 
zijn met de kinderen van verschillende groepen. Er zijn altijd 2 ouders en iemand van het team  op het plein aanwezig. U 
krijgt hiervoor een kleine vrijwilligersbijdrage. 
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Vindt u het leuk om hierbij te helpen? Aanmelden kan bij juf Jannie. Als er meerdere ouders aanmelden, is er ook ruimte 
om bijvoorbeeld om de week te helpen in plaats van wekelijks. Uiteraard kunt u uw voorkeur kenbaar maken.  

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 

Zomervakantie Ma 19-07-21 t/m vr 27-08-21 

 

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. 

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/

