Nummer 15 – 12 april 2022
Agenda
Datum
13 april
14 april
22 april
27 april
9 mei
10 mei
10 mei

Activiteit
Bijeenkomst gebedsgroep
Paasviering in de klassen en lunch verzorgt door
Activiteitencommissie
Koningsspelen
Aubade op het Brouckplein, verzamelen om 08.20 uur op school
Maandopening
Volgend Schooljournaal
Start schoolzwemmen voor groepen 3, 4, 5 en 6
Lied van de maand

We hebben dit jaar gekozen om per maand een lied te zingen. In april zingen we ‘Samen op weg naar Pasen’ en voor
Koningsdag oefenen we ‘Het Wilhelmus’. In mei is het lied ‘Ik wil U volgen Heer’.
Welkom
In de meivakantie, op 27 april, is Quin van der Zijden jarig en wordt hij 4 jaar. Na de vakantie komt Quin
in groep 1B.
Ook in de vakantie, op 4 mei, is het feest bij Demian de Gier, broertje van Lizzy uit groep 3. Demian begint ook in groep
1B. Quin en Demian, welkom op school en vast een hele fijne tijd gewenst.
Van de directie
Afgelopen zondag (10 april jl.) was het Palmzondag, en daarmee begon de Stille Week, waarin we het lijden
en sterven van Jezus herdenken. Het zijn de laatste zeven dagen van de veertigdagentijd. Daarna is het Pasen
en vieren we de opstanding van Jezus uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen.
Met de kinderen sluiten we deze week, op donderdag, af met een mooie Paasviering voor, door en met alle
kinderen. Daarna wensen wij u een fijn paasweekend en hopen de kinderen op dinsdag 19 april weer te zien.
Ouderbijdrage kalenderjaar 2022
We hebben nog niet van iedereen de ouderbijdrage mogen ontvangen. Wilt u dit alsnog overmaken zodat we alle extra
dingen als de paaslunch, excursies, typecursus in groep 6, sinterklaasfeest en andere zaken, die niet onder het
onderwijsbudget vallen, kunnen blijven bekostigen?
Het rekeningnummer is NL70 RABO 0322 5070 14 t.n.v. PCPO Krimpenerwaard onder vermelding van de naam van uw
kind(eren). De bijdrage is vastgesteld op € 25,00 per leerling. Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Uit de school
De Paasviering
Op donderdagmiddag 14 april hopen we met alle kinderen op school Pasen te vieren. Deze ochtend zullen we
‘gewoon’ volgens het rooster werken in de groepen. De kinderen mogen voor het tienuurtje iets meenemen
zoals ze dit iedere schooldag doen. Voor de lunch hoeven ze niets mee te nemen. We beginnen de middag
met een feestelijke paaslunch. (wilt u dieetwensen/allergieën van uw kind doorgeven aan juf Hannah?) Na de
lunch staan we stil bij het thema Pasen d.m.v. een speurtocht. We hopen op een mooie viering met elkaar!
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Koningsspelen 2022
Vrijdag 22 april is het zover: Koningsspelen 2022. Eindelijk weer een sportieve dag met de hele school
en in samenwerking met de Kranenpoort. We kijken er naar uit!
Het thema van dit jaar is: Voel je topfit!
Door o.a. de medewerking van sportverenigingen hebben we een leuk en sportief programma in
elkaar gezet!
Belangrijke informatie m.b.t. deze dag:

•
•
•

De kinderen mogen in oranje (sport-)kleding naar school komen.
Het normale schoolrooster geldt op deze dag, dus de kinderen zijn om 14.15 uur uit.
Het 10-uurtje wordt verzorgd door de COOP, iedereen moet wel een eigen lunch meenemen.

We zien uit naar een gezellige en sportieve dag met elkaar!
Koningsdag
Woensdag 27 april zijn wij weer uitgenodigd door het Oranjecomité voor de aubade op het
Brouckplein. De kinderen worden 08.20 uur in het speellokaal op school verwacht. Daar krijgen ze de
oranje hesjes aan. In optocht lopen we dan met elkaar naar het Dorpsplein. Groep 1/2 voorop en
groep 8 sluit de rij. We hopen dat er veel kinderen bij aanwezig kunnen zijn. Wilt u na afloop van de
aubade het hesje aan een leerkracht teruggeven?
Avondvierdaagse
Dinsdag 10 mei t/m vrijdag 13 mei gaan wij in Moordrecht de avondvierdaagse lopen. Eindelijk na 2 jaar gaan
we de pilot draaien. Oftewel niet meer meelopen in Gouda, maar in Moordrecht.
De organisatie is in handen van Rivka (moeder Amy). De inschrijfformulieren zijn afgelopen dinsdag met de
kinderen meegegaan. Vandaag, 12 april, moeten de inschrijvingen binnen zijn + € 3,00.
Schoolzwemmen
Op dinsdag 10 mei starten wij weer met het schoolzwemmen voor de groepen 3, 4 en 5/6. Groep 5/6
om 09.30 uur, groep 4 om 10.00 uur en groep 3 om 10.30 uur. Het zwembad is bereid om dit jaar
3 x 30 minuten in te plannen voor ons. Dat is fijn! De gymlessen blijven gewoon op maandag en
donderdag ingepland staan voor deze groepen.
Het zwemmen gaat altijd door, behalve bij onweer. In dat geval besluit het zwembadpersoneel. Zwemt
uw kind een keer niet mee, laat u dit dan vooraf weten aan de leerkracht.
Voor veiligheid en toezicht is een protocol opgesteld, dat door het zwembad en door onze school wordt ondertekend. Zo is
duidelijk wie wanneer verantwoordelijk is.
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
1A-2A
1B-2B
3
4
5-6
7-8

Leerkracht(en)
Jannie/Yvonne
Dionne/Rianne
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
Woensdag 12.30-13.00 uur
Graag volgens afspraak
Graag volgens afspraak
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Vakantierooster 2021-2022
Goede Vrijdag / Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

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 alle leerlingen vrij
Dinsdag 07-06-2022
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