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Agenda 

 
Datum Activiteit 

1 juni Maandopening 

7 juni Studiedag: alle leerlingen vrij! 

14 juni Volgend Schooljournaal  

Lied van de maand 

We hebben dit jaar gekozen om per maand een lied te zingen. In mei is het lied ‘Ik wil U volgen Heer’. Voor de maand juni 
staat het lied “Ik ken je wel” op het programma. 

Welkom 

Op 30 mei wordt Twan Struijk 4 jaar. Twan is het broertje van Bram (groep 6) en Rhodé (groep 2B).  
En Chantal Evengroen is op 5 juni jarig. Chantal en Twan komen in groep 1A. Van harte welkom vast en 
een leuke schooltijd! 

Van de directie 

Deze week hebben we een korte week, we zijn donderdag vrij i.v.m. Hemelvaartsdag en de vrijdag is een brugdag. Met de 

kinderen hebben we stilgestaan bij deze mooie geschiedenis en samen gekeken naar de verbeelding van het verhaal door 

een zandtovenaar. Alle kinderen zijn deze dagen vrij en gaan maandag weer naar school. 

 

Formatieproces 

Afgelopen week hebben we ons formatieplan bij de MR voorgelegd. Zij zijn akkoord met de indeling zoals we die hebben 

voorgesteld. Concreet betekent dit dat we gaan werken met 5 groepen. Deze groepen worden als volgt ingedeeld.  

• Groep 1/2 

• Groep 3 

• Groep 4 

• Groep 5/6 

• Groep 7/8  

Op dit moment zijn we aan het nadenken over de indeling van de leerkrachten. We hopen u hier snel van op de hoogte te 

brengen.  

 

Directiewissel 

De komende twee weken ga ik me richten op het afronden van mijn taken voor De Bron en deze weer overdragen aan juf 

Daniëlle. Ze heeft er heel veel zin in om weer te gaan starten na haar verlof. Mochten er specifieke zaken zijn die u nog 

met mij wilt delen, dan hoor ik het graag. Aanstaande maandag en woensdagmorgen ben ik op locatie. 
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Uit de school 

Sponsorloop 2022  
Vrijdag 20 mei was het dan eindelijk zover, rondjes rennen voor stichting Chris & Voorkom. Het was één groot succes! Mooi 
om te zien hoe ouders en kinderen zich ingezet hebben en er helemaal voor zijn gegaan. Met deze actie hebben we ruim 
3000 euro opgehaald, geweldig! Tot en met woensdag 25 mei kunnen alle lijsten en het geld ingeleverd worden bij de 
juf/meester. Hartelijk dank voor jullie medewerking!   
 

 

 

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 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 

 

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 

Dinsdag 07-06-2022 
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