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NIEUWSBRIEF
Loflied van Habakuk
(n.a.v. Habakuk 3: 17-19)
Al zou de vijgeboom niet bloeien
al gaf de olijf geen vruchten meer,
al zou geen graan op ’t land meer groeien,
toch zou ik U nog loven, Heer.
Al zou geen rund meer in de stallen,
geen schaap meer in de schaapskooi zijn,
al zou mij alles hier ontvallen,
al werd mijn leven een woestijn,
toch zou ik mij in God verblijden,
toch zou ik juichen voor de Heer.
Hij, die eenmaal zal bevrijden,
Hij is mijn heil, mijn sterk verweer.
Hij doet mij lopen als de hinden,
lichtvoetig zal ik verder gaan.
Ik zal door Hem mijn kracht hervinden
en juichend op de hoogten staan.

Welkom
We heten de volgende kinderen van harte welkom in groep 1c: Eva Beuckens, Charlotte
Hoogendijk, Nathan van Dijke, Marie-Claire de Groot, Matz van Kesteren en Sefunmi van
den Dool. We wensen jullie een heel fijne schooltijd toe!
Geboorte
Op zondag 20 mei werd Levi Schouten geboren! Levi is het broertje van Eva uit groep 5
en Fenna uit groep 1/2b. We feliciteren de familie Schouten van harte met de geboorte
van hun zoon en broertje!
Vakantierooster + lesluwe dagen 2018-2019
In de vorige nieuwsbrief was het vakantierooster voor komend schooljaar al opgenomen.
Inmiddels zijn ook de data van de vijf lesluwe dagen bekend. U vindt ze terug in het
overzicht hieronder. Zoals we inmiddels gebruikelijk zijn, start het schooljaar voor de
kinderen op dinsdag (28 augustus).
Vakantie
Lesluwe dag 1
Herfstvakantie
Dankdag
Lesluwe dag 2
Kerstvakantie
Lesluwe dag 3
Voorjaarsvakantie
Biddag
Lesluwe dag 4
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Lesluwe dag 5
Zomervakantie

Periode
ma. 27 augustus
ma. 22 oktober
wo. 7 november
do. 22 november
ma. 24 december
wo. 6 februari
ma. 25 februari
wo. 13 maart
di. 2 april
vr. 19 april
ma. 29 april
do. 30 mei
ma. 10 juni
vr. 5 juli
ma. 22 juli

t/m vr. 26 oktober

t/m vr. 4 januari
t/m vr. 1 maart

t/m
t/m
t/m
t/m

ma. 22 april
vr. 3 mei
vr. 31 mei
vr. 14 juni

t/m vr. 30 augustus

Zendingsgeld
In de maand mei is er € 78,95 aan zendingsgeld opgehaald.
Anti-pestprotocol
Onlangs hebben we ons anti-pestprotocol herschreven en is deze besproken binnen de
Medezeggenschapsraad. Op onze website kunt u het protocol lezen.
http://kwschool.nl/onze-school/onderwijs/interne-begeleiding.

Overblijf
Mocht u nu al weten dat uw zoon of dochter komend schooljaar op een vaste dag of
vaste dagen gaat overblijven, dan zou het fijn zijn als u dit alvast doorgeeft. Dit in
verband met het opstellen van het overblijfrooster. U kunt de overblijf van uw kind(eren)
doorgeven aan mevrouw Diana Hoogendijk: famhoogendijk@hotmail.com.
Inleveren boeken schoolbibliotheek
De kinderen die een boek lenen van de schoolbibliotheek kunnen deze
op dinsdag 26 juni of dinsdag 3 juli inleveren. Er worden dan geen
nieuwe boeken meer uitgeleend tot de zomervakantie. Na de
zomervakantie kunnen de kinderen – tegen een kleine vergoeding natuurlijk weer volop gebruik maken van het aanbod van onze
schoolbieb!
MAF – juf Nelleke
Na de projectavond van donderdag 24 mei is groep 8 de gehele nacht op school
gebleven. Met deze 24-uursactie hebben ze geld opgehaald voor een goed doel en dat
was het MAF-project van juf Nelleke en haar man Paul. Zij zijn zich aan het voorbereiden
om uitgezonden te worden voor de MAF. MAF staat voor Mission Aviation Fellowship en is
een christelijke zendingsorganisatie. De uitzending kost heel veel geld en komt voor
rekening van degenen die worden uitgezonden zelf. De juf en haar man hebben een
thuisfrontcommissie die veel werk voor hen verzet en hen ondersteunt. De kinderen van
groep 8 hebben met hun actie hebben zij het mooie bedrag van €3.225,95 opgehaald!
Als u op onderstaande link klikt, dan kunt de MAF-nieuwsbrief van juf Nelleke en haar
man lezen. U kunt daarin ook lezen hoe u op de hoogte kunt blijven van hun
ontwikkelingen.
https://www.maf.nl/userfiles/206/File/Nieuwsbrief_2_-_mei_2018

Er loopt inmiddels een actie van de juf waarbij er wijn besteld kan worden, waarvan de
opbrengst naar de MAF gaat. Als u op onderstaande link klikt, komt u bij de actie uit.
http://docs.google.com/forms/d/19SCQffseMSnwfBXkXjiZnxEy4xGtkiCCF9Nz1ZMWsBc/edit

De bestellingen kunnen op 25 en 26 juni in de klas van de juf worden opgehaald.

Groepsbezetting 2018-2019
Hieronder vindt u de groepsbezetting van komend schooljaar.
groep

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

1a/2a

juf Netta

juf Netta

juf Netta

juf Netta

1b/2b
3
4
5a

juf
juf
juf
juf

juf
juf
juf
juf

juf
juf
juf
juf

5b/6b
6a

juf Marlies
juf Nelleke
juf Rénate
juf Ans
juf Marianne
juf Eveliene
meester Pieter

juf Carlien
juf Gerdien (v.a. 11-19)
juf Marlies
juf Nelleke
juf Elisa
juf Ans

juf Eveliene
meester Pieter

juf Alice
juf Carlien

7
8

juf Ariëtte
meester Jan Peter

juf Ariëtte
juf Marieke

meester Jan Peter
juf Marieke

Marlies
Nelleke
Rénate
Ans

Marlies
Nelleke
Elisa
Marianne

Marlies
Nelleke
Elisa
Marianne

juf Alice
meester Pieter
(ochtend)
juf Carlien
(middag)
(v.a. oktober)
meester Jan Peter
juf Marieke

juf Alice
meester Pieter

meester Jan Peter
juf Marieke

functies en taken
schooldirecteur
intern begeleider onderbouw en locatieleider
intern begeleider bovenbouw
leerondersteuning
leerkracht Plusklas
onderwijsassistentie
ICT-coördinator

meester Wouter
juf Ria
juf Joanne
juf Martine
juf Joanne
juf Corine
meester Arnold

Enkele aanvullende opmerkingen:
- na de zomervakantie begint juf Joanne als intern begeleider van de bovenbouw en als
leerkracht van de Plusklas. Voor vragen over de zorg in de bovenbouw kunt u dan bij
haar terecht.
- meester Wouter heeft dit schooljaar de zorg voor de bovenbouw gecoördineerd. Hij zal
komend schooljaar weer drie in plaats van vijf dagen aanwezig zijn. Op de dagen dat hij
er niet is, kunt u bij juf Ria terecht.
- juf Gerdien zal in de periode tussen de zomer- en de kerstvakantie met
zwangerschapsverlof zijn. Zij is midden augustus uitgerekend.
- de indeling van de groepen 1/2 wordt op een later moment bekend gemaakt.
- voor groep 1a/2a: juf Carlien zal tot de kerstvakantie op vrijdagochtend voor de groep
staan. Na de Kerstvakantie zal juf Gerdien dit doen.
- voor groep 5: Juf Ans en juf Marianne werken om de week op maandag.
- voor groep 6: juf Carlien zal na de herfstvakantie naast de woensdag ook op de
donderdagmiddag voor groep 6 staan. Dit, omdat meester Pieter gebruik gaat maken van
meer Duurzame Inzetbaarheid Oudere Werknemer (voorheen bapo).
- voor groep 7: na de kerstvakantie zal juf Annelien de Vries haar lio-stage komen doen.
Zij heeft al eerder – met wederzijds positieve ervaringen – bij ons op school
stagegelopen. Tijdens haar lio-periode zullen juf Ariëtte en meester Jan Peter haar
begeleiden.
- hoewel juf Martine inmiddels niet meer officieel werkt, zet ze toch nog altijd haar
kwaliteiten in en biedt ze op donderdag extra ondersteuning aan kinderen;
- met de gegevens die we nu hebben, zal er in de loop van het schooljaar geen
instroomgroep worden opgestart. Wel zullen we in de kleutergroepen extra handen gaan
inzetten middels onderwijsassistentie.
- vanuit de overheid zijn er gelden beschikbaar gesteld om de werkdruk in het primair
onderwijs te verminderen. Als school zullen we dit geld besteden aan extra handen in de
klassen in de vorm van onderwijsassistentie.

Even voorstellen… juf Alice Timmermans
In het overzicht ‘groepsbezetting’ heeft u een nieuwe naam zien staan; juf Alice. Juf Alice
Timmermans zal komend schooljaar lesgeven aan groep 5b/6b. Zij heeft met goed
gevolg de sollicitatieprocedure doorlopen! Na goede gesprekken en een goede proefles
waren we als sollicitatiecommissie unaniem in onze keuze. We zijn blij dat zij ons team
komt versterken en wensen haar vanaf deze plaats alvast een heel goede start!
Hieronder stelt zij zichzelf aan u voor.
Ik ben Alice Timmermans, geboren en opgegroeid in SprangCapelle. Op dit moment ben ik de Pabo aan het afronden en
komend schooljaar mag ik gaan werken op de Koningin
Wilhelminaschool. Ik kijk er erg naar uit om mijn eigen klas te
hebben!
In de klas wil ik oog hebben voor ieder kind en ze laten zien dat
ze gewaardeerd worden. Dat de God de Vader voor hen zorgt en
dat ze altijd bij Hem mogen komen, omdat Jezus ook voor hen
naar de wereld is gekomen en voor hen is gestorven.
In mijn vrije tijd speel ik gitaar en doe ik aan houtsnijden.
Verder vind ik het heel leuk om te skeeleren en buiten actief
bezig te zijn in de natuur.
Op 12 oktober hoop ik te trouwen en daarna in Stolwijk te gaan wonen.
Ik zie uit naar de tijd op de Koningin Wilhelminaschool en hoop er de kinderen veel te
kunnen leren en natuurlijk ook mezelf verder te kunnen ontwikkelen.
Even voorstellen… juf Elisa Sieben
U treft nog een nieuwe naam aan, namelijk die van juf Elisa Sieben. Juf Elisa combineert
werken en leren tegelijk. Zij gaat twee momenten in de week naar school en staat drie
dagen bij ons op school voor de klas. Dit mag en kan ze geheel zelfstandig doen, want
om toegelaten te worden op de Hogeschool tot het traject werken en leren, moet je aan
bepaalde kwaliteitseisen voldoen. De juf voldeed ruimschoots aan deze eisen. Daarbij
komt, dat wij uit de gesprekken die we met haar hebben gevoerd - waaronder een
sollicitatiegesprek - een goed en positief beeld van haar hebben gekregen en we
vertrouwen hebben in haar kwaliteiten. Hoewel ze nog op de opleiding zit, zien we haar
als een volwaardige leerkracht en collega en zo zal zij ook in ons midden werkzaam zijn.
Zij zal worden begeleid door juf Rénate en door iemand vanuit Hogeschool De Driestar.
De juf stelt zich hieronder zelf aan u voor.
Mijn naam is Elisa Sieben, ik ben 21 jaar oud en woon in
Alblasserdam. Ik zou mijzelf omschrijven als een sportief,
enthousiast en creatief persoon en ik houd ervan om in
beweging te zijn. Mijn hobby's zijn daar ook uit ontstaan, zoals
zwemmen, skiën, bakken, zingen en wandelen met de hond.
In 2016 ben ik begonnen aan de Pabo op Hogeschool de Driestar
te Gouda en ik heb toen gekozen voor de SAM-opleiding. Ik heb
gekozen voor de Pabo, omdat ik kinderen wil begeleiden in hun
ontwikkeling en hen dingen over het leven wil leren. Ook vind ik
het mooi om de kinderen te vertellen over de Heere God en ze dichter bij Hem te
brengen.
Wat betreft de opleiding sla ik een nieuwe weg in: ik ga werken en leren doen, waarbij ik
zelf voor de klas sta en nog meer mijzelf kan ontwikkelen. Ik kan nu de geleerde dingen
vanuit de theorie toepassen in mijn eigen klas.
Ik zie ernaar uit om te gaan werken op een de school die wil werken vanuit Gods woord.
We gaan met elkaar een mooie tijd tegemoet en ik hoop dat ik veel dingen kan leren van
de school en van het team, want leren doe je immers samen. En uiteraard ook, dat ik de
kinderen verder mag brengen in hun ontwikkeling.

Belangrijke data juni en juli
Juni
maandag
woensdag
vrijdag
dinsdag
woensdag
Juli
maandag
donderdag
vrijdag
maandag
dinsdag
vrijdag
woensdag

18
20
22
26
27
27

juf Corine jarig (remedial teaching)
gebedsuur (v.a. 8.30 uur)
workshopmiddag groep 5 t/m 8
juf Rénate jarig (groep 4a)
juf Ria jarig (locatieleider+interne begeleiding groep 1-4)
kamp groep 8 (tot en met vrijdag 29 juni)

2
5
5
6
6
9
10
13
13
25

deze week voortgangsgesprekken (facultatief)
meester Jan Peter jarig (groep 7)
fietsexamen groep 7 en 8
trouwdag juf Jeannette
LESLUWE DAG (kinderen zijn deze dag vrij)
afscheidsavond groep 8
jaarsluitingen onderbouw en bovenbouw
rapport mee
12.00 uur: begin zomervakantie
meester Pieter jarig

Kleuters zingen tijdens projectavond

Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook te vinden op de schoolwebsite)
Op onze school, onderdeel van PCPO Krimpenerwaard, gaan wij zorgvuldig om met de
privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van PCPO
Krimpenerwaard. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens.
Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en
begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is.
In deze Privacytoelichting kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor
de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders
(zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en
ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld
cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als
dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk
aan dyslexie of ADHD). In verband met de identiteit van onze school, willen wij graag de
geloofsovertuiging registreren zodat wij daar – zo mogelijk – tijdens het onderwijs
rekening mee kunnen houden, maar het geven van deze informatie aan de school is niet
verplicht.
De leerling gegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem
ParnasSys. De vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in ons
leerlingvolgsysteem ParnasSys. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die
gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat onze school onderdeel
uitmaakt van PCPO Krimpenerwaard worden daar ook persoonsgegevens mee gedeeld in
het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid.
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is
een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen
identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken
gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerling
gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die
informatie door de leverancier wordt voorkomen.
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de
gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn
opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens
te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact
opnemen met de schooldirecteur.
Binnen PCPO Krimpenerwaard hebben we op basis van ons privacyreglement een
uitgebreide en meer formele Privacytoelichting opgesteld. Hierin vindt u meer informatie
over de manier waarop wij als organisatie omgaan met persoonsgegevens. Ook is in dit
document een overzicht opgenomen van de leveranciers waarmee wij leerling gegevens
uitwisselen. U vindt deze Privacytoelichting onder ‘downloads’ op de website van de PCPO
Krimpenerwaard. (https://www.pcpokrimpenerwaard.nl).

