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Agenda 

 
Datum Activiteit 

22 en 24 februari 15-minuten gesprekken 

25 februari Studiedag groep 1 tot en met 8: alle leerlingen vrij 

9 maart Maandopening  

15 maart Bijeenkomst gebedsgroep 

15 maart Volgend Schooljournaal 

Lied van de maand 

We hebben dit jaar gekozen om per maand een lied te kiezen. Het lied voor de maand februari is “de Heer is mijn herder”  

In maart is het lied “Daarom bidden wij” aan de beurt.  

Welkom 

Op 10 februari is Duuk jarig en wordt hij 4 jaar. Duuk is het broertje van Stan uit groep 6 en Suza uit 
groep 4. Hij komt in groep 1A. Welkom Duuk en een fijne schooltijd gewenst! 

Van de directie 

Voortgang op school  
We zijn alweer in de laatste week voor de voorjaarsvakantie. Deze week ronden we af met een studiedag waarin we kijken 
naar de onderwijsresultaten en de voortgang van onderwerpen als: lezen, taal en spelling. Daarnaast kijken we terug op de 
afgelopen periode en de inzet van de gelden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. In de het volgende Schooljournaal 
nemen we u graag mee in de actiepunten waar we de komende periode mee aan de slag gaan. 
 
Update covid-19 
Tevens zijn we enorm blij dat we de piek van Covid-19 voor nu achter ons kunnen laten. We merken ook op school dat de 
besmettingen afnemen en dat is een goed teken. Ook vinden we het fijn om de oudergesprekken die we deze week houden, 

weer live te kunnen doen. We hebben er behoefte aan ook weer meer met u in contact te zijn. We wensen u goede 
gesprekken met de leerkracht over de voortgang van uw kind(eren).  
 
Over het naar binnen brengen van kinderen en uw aanwezigheid in de school, hoop ik u voor het eind van de 
voorjaarsvakantie te informeren.  
 
Het is nog wat vroeg in de week en toch wil ik u alvast een goede vakantie wensen.  
 
Herinnering betaling ouderbijdrage 
Bij het Schooljournaal van eind januari heeft u de brief over de ouderbijdrage voor 2022 ontvangen. Met de ouderbijdrage 
kunnen we zaken bekostigen waar vanuit de overheid geen vergoeding voor is. Denk hierbij aan het sinterklaasfeest, 
christelijke feestdagen, typecursus in groep 6, excursies, sportieve activiteiten, het boekengeschenk voor iedere leerling. 
We hebben al flink wat bijdragen mogen ontvangen. Hartelijk dank daarvoor! 
Heeft u de betaling nog niet gedaan? Hierbij het verzoek om dit alsnog in orde te maken. De ouderbijdrage is vastgesteld 
op € 25,00 per leerling en kan overgemaakt worden op: NL70 RABO 0322 5070 14 t.n.v. PCPO Krimpenerwaard. Graag de 
naam van uw kind(eren) vermelden. 

Uit de school 

Creadag  
Dit schooljaar willen wij graag weer een creamiddag organiseren. Daarvoor vragen wij uw hulp. Wie 
is bereid om woensdag 16 maart van 10.30 uur tot 12.15 uur de leerlingen iets creatiefs te leren?  
  
Met hulp van (groot)ouders en/of andere creatievelingen willen we de onderbouw en de bovenbouw 
groepsdoorbrekend laten werken aan allerlei creatieve opdrachten die door u bedacht zijn. De 
leerlingen mogen zelf een keuze maken waaraan ze deel willen nemen.  
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We hopen dat we een gevarieerd aanbod kunnen bieden met elkaar. Te denken valt aan iets knutselen, toneelspelen, 
muziek maken, sportieve activiteit, technisch bezig zijn, haken, bakken/koken, e.d.   
  
Wilt u zich hiervoor opgeven bij juf Dionne via mail: dionne.debruijn@debrongouderak.nl en daarbij vermelden welke 
activiteit u in gedachten heeft? Ook kunt u zich in 2-tallen aanmelden, wanneer u een activiteit samen wilt geven. Graag 
horen we ook of de activiteit geschikt is voor de onder- of bovenbouw en voor hoe veel kinderen de activiteit geschikt is. 
Uiterlijk voor vrijdag 11 maart.   
 
Maandopening  
Wat fijn dat het weer mogelijk is om elkaar te ontmoeten binnen de school.  
We gaan weer starten met de maandopeningen.  
Het is mooi om SAMEN (schoolbreed) God te loven en te prijzen.  
Op woensdag 9 maart zullen we met elkaar stilstaan bij het thema 'bidden'.  

 
Klusvrijwilliger 

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger goed kan klussen en het leuk vindt om met kinderen te werken. We vinden 
het mooi om een aantal praktisch ingestelde leerlingen meer uit te dagen door met hun handen te werken. 
Kent u iemand; opa, oma, oom, tante, broer, zus, buurvrouw etc... die het leuk vindt om eens in de twee 

weken of wekelijks een middag met ze bezig te zijn? We horen het graag. U kunt een reactie mailen naar: 
thomas.vanduijn@debrongouderak.nl 
Alvast bedankt! 

Van de Schooljournalisten 

De onderbouw heeft het misschien niet gezien, maar de bovenbouw waarschijnlijk wel. Levi Broekhuizen heeft 
een brug gebouwd van 2 meter 10 lang. Het is gemaakt van grote ijsstokjes. We gaan ook wat vragen stellen 
aan Levi.   
 

• Hoelang duurde het project?   Ongeveer 4 weken  
• Vond je het leuk om te maken?   Ja  
• Waarom heb je het gemaakt?   Omdat het een project van school was  
• Heb je al een nieuw project?   Ja, een Eiffeltoren  

 
We hebben ook wat tips van Levi als jullie het ook willen maken.  
 

• Zorg dat het een stevige constructie is.  

• Zorg voor goede lijm.  
• Doe het met grote ijsstokjes ( dan ben je sneller klaar ).  

 
Het kan ook zijn dat je een container in het water hebt zien liggen bij de brug toen je gisteren naar school ging. Die heeft 
Levi ook eruit gehaald. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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:thomas.vanduijn@debrongouderak.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 

1A-2A Jannie/Yvonne Woensdag 12.30-13.00 uur 

1B-2B Dionne/Rianne 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 

 

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 

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

Dinsdag 07-06-2022  

  

 

 


