Nummer 07 – 30 november 2021
Agenda
Datum
3 december
8 december
14 december
23 december

Activiteit
Sinterklaasfeest in de eigen groepen
Bijeenkomst gebedsgroep
Volgend Schooljournaal
Kerstviering in eigen groepen
Lied van de maand

We hebben dit jaar gekozen om per maand een lied te kiezen. Het lied voor de maand december is “Eer aan God in de
hoge”.
Jarige kinderen, juffen, meesters
De komende weken hebben we geen jarigen
Van de directie
Advent
We leven momenteel in een roerige periode met veel verdeeldheid in ons land. Ook op school merken wij dat de kinderen
veel meekrijgen van deze spanningen in de samenleving en hier met elkaar over spreken.
Ondanks al de onrust mogen wij ook uitkijken naar het moment dat wij de geboorte van Jezus mogen vieren. De periode
voorafgaand aan Kerst wordt de Adventstijd genoemd.
De Advent is de tijd van voorbereiding op het Kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt
verwacht. Een periode waar wij op school met de kinderen over nadenken en waarin we uitkijken naar een mooie viering
samen in de klas. Wij hopen met elkaar nog 4 mooie weken te kunnen draaien voordat de Kerstvakantie begint.

Eerste adventsweek

Het eerste kaarsje gaat nu branden
We denken aan wat komen gaat
Het feest van ’t licht komt dichterbij
De vrede boven de haat
Aangescherpte maatregelen vanuit de overheid en PO raad
In het Parro bericht van 27 november heb ik u geïnformeerd over het tijdspad m.b.t. de voorbereidingen voor de
aangescherpte maatregelen. Vandaag vergadert de PO raad en het ministerie van OCW samen met de schoolbesturen over
de opties die op tafel liggen. Vandaag of uiterlijk morgen ontvangt u via de mail bericht met specifieke informatie voor onze
school.
Uit de school
Sinterklaasfeest 3 december
In een vorig Schooljournaal hebben we de plannen gedeeld voor het Sinterklaasfeest op 3 december. Helaas is
het door de nieuwe maatregelen voor school niet mogelijk om Sint en zijn pieten binnen te laten.
Met elkaar gaan we er uiteraard alsnog een leuk feest van maken. De groepen 1-4 doen dit in hun eigen groep
met o.a. spelletjes. De groepen 5-8 vieren het feest met surprises, voor deze groepen verandert er weinig.
Deze dag nemen de kinderen zoals altijd een tussendoortje en een lunch mee en we houden de normale schooltijden aan.
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Kerstviering
In verband met de oplopende Coronabesmettingen onder de leerlingen en ouders, gaat de Kerstviering in de kerk niet door.
We verplaatsen de Kerstviering naar de eigen groepen op donderdag 23 december.
In de groepen zal worden stil gestaan bij Kerst, het feest waarbij wij vieren dat Jezus is geboren.
In de donkere nacht
verschijnt een ster
door de wolken
is ons redding gebracht
die verlicht
al onze volken
Hoor daar zingt
een engelenkoor
het klink de
Hemelen door
glorie het is vervuld
God verzoend onze schuld
Na de Kerstviering zouden we graag met elkaar gaan lunchen, we willen u vragen om deze dag een ‘feestelijke
broodtrommel’ mee te geven. Denkt u daarbij aan heerlijke broodjes e.d.
Van het Jeugdfonds Sport en Cultuur
Jeugdfonds Sport en Cultuur
Als school willen wij het jeugdfonds Sport en Cultuur even onder de aandacht brengen!
Is er thuis te weinig geld om je kind te laten sporten of iets aan kunst en cultuur te laten doen? Het
Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie / het lesgeld
en eventueel de benodigde attributen. Zo kunnen ook kinderen uit gezinnen waar weinig geld is, lid
worden van een sportclub of een dans, muziek, kunst – of theaterschool.
Hoe werkt het?
Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan alleen gedaan
worden door een intermediair. Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag
goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken sporten of op les. Wil je een aanvraag indienen? Vul dan alvast via
de website een ouderkaart in en neem die mee naar de afspraak met de intermediair. (Voor ouders | Jeugdfonds Sport &
Cultuur (jeugdfondssportencultuur.nl))
Ons intermediair is: Caroline Ruissen (cvanput@teamsportservice.nl)
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
1-2
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
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Vakantierooster 2021-2022
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag / Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie
Studiedagen 2021-2022 alle leerlingen vrij
Woensdag 16-02-2022
Vrijdag 25-02-2022
Dinsdag 07-06-2022

Vr 24-12-21 t/m vr 07-01-22
Ma 28-02-22 t/m vr 04-03-22
Vr 15-04-22 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 02-02-2022
Woensdag 06-04-2022
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