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Agenda 

 
Datum Activiteit 

23 december Kerstviering in eigen groepen 

11 januari Volgend Schooljournaal 

11 januari Bijeenkomst gebedsgroep 

Lied van de maand 

We hebben dit jaar gekozen om per maand een lied te kiezen. Het lied voor de maand januari is “Diep, diep, diep als de 
zee”.  

Welkom 

Op 17 december wordt Isa de Jager 4 jaar. Na de kerstvakantie komt Isa bij ons in groep 1A. Fijne verjaardag 
en vast een mooie schooltijd gewenst Isa! 

Van de directie 

De kerstdagen komen steeds dichterbij. De school is mooi versierd en de voorbereidingen voor het kerstfeest op school 
zijn in volle gang. In deze donkere dagen branden veel lichtjes in ons huis en in de tuin. Wij wachten op het Licht dat 
komt, dat Jezus voor ons is gekomen.  
 
Kom vier het feest met mij 
Een vreugdevuur gaat van huis tot huis 
En zet alle harten in vuur en vlam. 
Het wonder dat de Verlosser kwam, 
Geeft ons reden om kerstfeest te vieren. 
Kom, vier het feest met mij, 
Kom, dans en zing want jij hoort erbij. 
Deel de vreugde met arm en rijk, 
Dat Jezus voor ons is gekomen. 
 
Ik wens u via deze weg een goede vakantie toe en mooie en gezegende feestdagen.  

Uit de school 

Kerstviering 
Op donderdag 23 december vieren we kerst in onze eigen groepen. We zullen aan de hand 
van filmfragmenten, het kerstverhaal en liederen stil staan bij de geboorte van Jezus.   
Na de kerstviering gaan we met elkaar lunchen, we willen u vragen om deze dag een 
‘feestelijke broodtrommel’ mee te geven. Denkt u daarbij aan heerlijke broodjes e.d.   
 

Opbrengst Dankdagcollecte  
Tijdens de dankdagdienst in de kerk is er gecollecteerd voor de kinderen van de Voedselbank. We hebben 
een prachtig bedrag van € 396,70 opgehaald. Bedankt voor uw/jullie bijdrage.  
 
Zelftest groep 6,7,8  
Afgelopen week hebben de kinderen van groep 6 t/m 8 de zelftests meegekregen die wij vanuit de overheid hebben 
ontvangen. De kinderen hebben tot de Kerstvakantie een test meegekregen.  
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Van de Schooljournalisten 

Interview Gym meesters 
Meester Daan 
Vraag 1: Wie ben je? Daan de Bruin 21 jaar en ik woon in Gouderak 
Vraag 2: Waarom wil je gymmeester worden? Ik vind het leuk om te sporten en vind het leuk kinderen iets 
nieuws te leren 

Vraag 3: Welke sport vind je het leukst om te doen en waarom?  Voetbal omdat al mijn vrienden het ook spelen en ik doe 
de sport al heel mijn leven 
 
 
Meester Jeffrey 
Vraag 1: Wie ben je? Ik ben Jeffrey van Herk 22 jaar en woon in Gouderak. 
Vraag 2: Waarom wil je gymmeester worden? Ik vind het heel leuk om te sporten en andere kinderen iets te leren over een 
sport. 
Vraag 3: Welke sport vind je het leukst om te doen en waarom? Voetbal omdat ik het met mijn vrienden doe, En het is een 
bezigheid. Softbal vind ik ook leuk om te doen en het is een buitensport. 

Van Kwadraad schoolmaatschappelijk werk 

De praatjuf 
Even voorstellen…  
Ik ben Debora Versendaal. Ik werk sinds oktober vanuit Kwadraad als (school)maatschappelijk werker op 
de school. Ik help kinderen hun hulpbronnen in te zetten om hun problemen op te lossen.  
Kinderen hebben vaak veel mensen in hun omgeving waar ze van kunnen leren en op terug kunnen vallen. 
Ik probeer ze meer bewust te maken van hun eigen kwaliteiten en kracht om het vertrouwen te creëren 
dat ze in staat zijn hun problemen op te lossen.  
 
Heeft u vragen of zorgen om uw kind bijvoorbeeld omdat uw kind wordt gepest, u als ouders gaat scheiden of gescheiden 
bent, uw kind met tegenzin naar school gaat, u als ouder moeite heeft met de opvoeding of zijn er andere problemen, dan 
kunt u hiervoor bij mij terecht. 
 
U kunt zich aanmelden bij de Intern begeleider of leerklacht. In een intakegesprek met u als ouder bespreken we de situatie 
en wat het Maatschappelijk Werk hierin kan betekenen. Vervolgens kan ik in gesprek gaan met uw kind, of meerdere 
gesprekken met u als ouder hebben. 
 

Ook bieden we vanuit Kwadraad regelmatig trainingen aan, zoals de weerbaarheidstraining, faalangstreductietraining of de 
KIES (Kinderen In Echtscheiding Situaties) , voor leerlingen van de bovenbouw (groep 5 t/m 8). Deze trainingen worden 
gratis aangeboden en zijn meestal onder schooltijd. Daarnaast bieden we vanuit Kwadraad ook trainingen aan voor 
volwassenen. Vraag aan de school voor het complete cursus overzicht.  
 
Een afspraak met uw kind is vaak op school en met ouders kan dit plaatsvinden op een van onze kantoren of bij u thuis. U 
kunt mij bereiken via algemene nummer van Kwadraad: 088-900 4000 of per mail: d.versendaal@kwadraad.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  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:d.versendaal@kwadraad.nl
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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Spreekuur leerkrachten 

 
Groep Leerkracht(en) Tijdstip 

1-2 Jannie/Yvonne Woensdag 12.30-13.00 uur 

3 Hannah Woensdag 12.30-13.00 uur 

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 2021-2022 

 

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 15-04-22 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 

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

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

Dinsdag 07-06-2022  

 

 


