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NIEUWSBRIEF
Altijd wakker
‘Ziet de Bewaarder Israëls zal niet sluimeren, noch slapen’
Psalm 121 vers 4
Het komt in ons gezin regelmatig voor dat midden in de
nacht één van de kinderen roept. Omdat er meestal
‘mama’ wordt geroepen, gaat mijn vrouw het bed uit om
te kijken wat er aan de hand is. Soms heeft één van de
kinderen gedroomd, of heeft het dorst. En soms gebeurt
het ook dat ze komt kijken en iedereen gewoon
prinsheerlijk ligt te slapen…
U maakt het vast ook wel eens mee. Soms bekruipt me
de idee, dat kinderen denken dat grote mensen altijd
wakker zijn. Ze zien je immers wakker als ze naar bed
gaan, en vaak ben je ’s ochtends al weer in de kleren als
ze wakker worden. Ik kan me die kindergedachte wel
voorstellen.
Er komt een moment dat ze zich realiseren dat ook vaders en moeders slapen. Maar tot die tijd…
En ja, als er iets is mogen ze roepen. Ook daar zijn we tenslotte ouders voor. Het is voor kinderen
ook fijn om te weten, dat papa en mama er zijn.
Maar het idee van ‘altijd wakker’ bracht mij bij Psalm 121 vers 4: ‘Ziet de Bewaarder Israëls zal
niet sluimeren, noch slapen’. Daarin staat dat de Heer niet sluimert en niet slaap. Hij is altijd
wakker. We mogen hem (aan)roepen op elk moment van de dag. We mogen weten dat Hij er altijd
is. Dat Hij ons beschermt. Of we nu iets vervelends hebben meegemaakt of als we ‘dorst’ hebben.
Dat willen we de kinderen ook meegeven. Als ouders, ook als leerkrachten, zijn we niet altijd
bereikbaar, maar de kinderen mogen weten dat God dat wel is. Bij Hem mogen we met onze
zorgen, twijfels, vragen én onze zegeningen terecht!
Als de kinderen weten dat papa en/of mama in de buurt zijn, kunnen ze rustig slapen. Dat mogen
we zelf ook geloven. In het vertrouwen dat Hij niet slaapt, en dat Hij over ons waakt!
Wouter van Toor
Huwelijk juf Jeannette
Vrijdag 6 juli
Op deze dag hoopt juf Jeannette met ‘haar’ Rik te gaan trouwen.
De laatste puntjes worden momenteel op de spreekwoordelijk ‘i’
gezet om de dag zo goed en mooi mogelijk te laten verlopen.
Het bruidspaar vraagt Gods zegen over hun huwelijk in het
gebouw van de Nederlands Gereformeerde Kerk (Hoogstraat 80)
in Leerdam. Deze dienst begint om 18.45 uur en u bent van
harte welkom om deze dienst bij te wonen.
Woensdag 11 juli
Op deze ochtend zal het kersverse bruidspaar naar school komen
en een gezellige ochtend met groep 5a (en de kinderen van de
Plusklas) hebben. Juf Nelleke zal deze ochtend deels begeleiden.
De ouders van groep 5a zijn om 11.45 uur van harte welkom in
de hal van de school om ‘de plechtigheid’ mee te maken...
Hiervoor hebben zij van hun eigen zoon of dochter hun
uitnodiging ontvangen.
Afscheid juf Jeannette
Diezelfde ochtend, op woensdag 11 juli, zal de juf ook afscheid nemen. U bent om 12.15 uur in de
hal van harte welkom om de juf (en haar man!) de hand te drukken en het goede toe te wensen.

Afscheid door verhuizing en/of andere school
We nemen, behalve van de kinderen van groep 8 ook
afscheid van kinderen die ons gaan verlaten vanwege
verhuizing en/of de keuze voor een andere school. De namen
van de kinderen van groep 8 zijn elders in deze nieuwsbrief
terug te vinden.
We nemen ook afscheid van Christaan (groep 1a/2a) en
Joachim de Jonge (groep 4a), Stijn van der Linde (groep 4),
Lee-Ansley (groep 1a/2a) en Chavelly (1b/2b), Helin (groep
5a) en Julia Aboe (groep 1b/2b).
We wensen jullie – en jullie ouders - allemaal een heel fijne
schooltijd op jullie nieuwe school en wensen jullie alle goeds!
Uitstroom groep 8
De basisschooltijd van de kinderen van groep 8 zit er bijna op... Hieronder kunt u zien naar welke
scholen de kinderen uitstromen. We wensen de kinderen een heel fijne nieuwe tijd op het
voortgezet onderwijs!
Vervolgschool
Driestar College (locaties Gouda en Lekkerkerk)
Gemini College
Gereformeerde Scholengemeenschap R’dam
Krimpenerwaard College
IJsselcollege
Revius
Comenius College (locaties Capelle en Krimpen)

Leerlingen
Rose Aimée, Eline, Domenique, Matthias F,
Henri, Diederik, Matthias N, Heidi, Anna H,
Noa, Laura, Elisah, Anna S, Rutger
Marco
Fenna, Lotte, Anouk, Esther, Levi, Thijs,
Nick

Aimée
Mariam
Thirza, Liza
Marieke, Evi, Youri

Geboorte
Op 27 juni werd Luuk Holdermans geboren. Luuk is het broertje van Stijn uit groep 1a/2a. We
feliciteren de familie van harte met de geboorte van een zoon en broertje!
Zendingsgeld
In de maand juni is er € 202,19 aan zendingsgeld opgehaald. Hartelijk bedankt!
Bedankt!
Ook dit jaar hebben veel ouders zich ingezet voor onze school. We willen alle
ouders/verzorgers heel hartelijk danken voor de wijze waarop u ons dit schooljaar
wilde helpen en steunen, maar vooral voor het feit dat u ons uw kind(eren)
toevertrouwde. Uw bijdrage, groot of klein, zichtbaar of meer op afstand waarderen
we zeer!
Als dank van waardering ontvangt u donderdag 4 juli via uw (oudste) kind een
aardigheidje.
Functies en taken in school
In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de groepsbezetting van komend
schooljaar en ook wie dan welke functies en taken in de school vervuld. Dit laatste overzicht was
nog niet helemaal compleet. Onder andere waren de werkdagen nog niet opgenomen. Dat is in het
overzicht hieronder wel gebeurd.
functies en taken
schooldirecteur
meester Wouter
maandag, dinsdag en donderdag
intern begeleider onderbouw en locatieleider
juf Ria
dinsdag, woensdag en vrijdag
intern begeleider bovenbouw en Plusklas
juf Joanne
dinsdag en donderdag
leerondersteuning
juf Martine
donderdag
remedial teaching
juf Lydia
dinsdag- en vrijdagochtend
onderwijsassistentie
juf Corine
maandag t/m donderdag
ICT-coördinator
meester Arnold*
schoolopleider/stagecoördinator
juf Rénate*
*meester Arnold werkt komend schooljaar veelal ‘op afstand’ en juf Rénate doet haar werk als
schoolopleider/stagecöordinator op niet vaste momenten.

Normering spellingstoetsen
Sinds dit schooljaar werken we met een nieuwe taal- en spellingmethode, Taal Actief (versie 4). Dit
betekent uiteraard ook dat er nieuwe toetsen zijn die in de klassen afgenomen worden. De eerste
helft van het schooljaar zijn de spellingstoetsen beoordeeld volgens de zgn. ’80-procentsnormering’. Dit houdt in dat wanneer 80% van de toets goed is, het cijfer een 6 wordt, m.a.w.:
van de 15 spellingswoorden moeten er 12 goed zijn voor een 6. In de praktijk bleek dat deze
normering te streng was. Uit navraag bij andere scholen die de methode hanteren, bleek ook dat
deze normering eigenlijk nergens gehanteerd wordt. Daarom hebben we besloten dat alle cijfers
van spelling voor het 2e rapport beoordeeld worden volgens het principe ‘één punt per fout’, dus: 1
fout wordt een 9, 2 fout een 8, etc. (de 67-procents-normering). Voor de dictees betekent dat dat
kinderen nu bij 11 goed een 6 hebben. Ons inziens is deze normering eerlijker dan de 80-procentsnormering, maar nog wel ‘streng’ genoeg om de leerkracht snel te kunnen laten zien welke
leerlingen een bepaald onderdeel nog moeilijk vinden en extra oefening nodig hebben.
Voor de volledigheid: door deze wijziging zullen de spellingscijfers van het eerste rapport niet
veranderen.
Trakteren en de klassenrond
Eind vorig schooljaar is het trakteren en de klassen rond gaan gewijzigd. De nieuwe opzet bevalt
goed en is onlangs positief geëvalueerd binnen de medezeggenschapsraad. De kinderen mogen
gewoon in hun eigen klas uitdelen en mogen daarnaast de klassen langs die op hun eigen gang zijn
(groepen 1/2, groepen 3-5 en groepen 6-8). Als de kinderen dit willen, mogen ze ook bij juf Ria en
meester Wouter langs gaan. De leerkrachten van de groepen 1/2 overleggen met de ouders van
deze groepen op welk tijdstip er getrakteerd kan worden. De kinderen van de overige groepen
gaan de klassen rond op hun eigen gang een kwartier voordat hun kleine pauze begint.
De kinderen uit de groepen 1 t/m 6 mogen twee klasgenootjes meenemen. De jarige kiest zelf een
vriendje of vriendinnetje en de leerkracht kiest nog een ander klasgenootje. In de groepen 7 en 8
blijft ‘de oude opzet’ nog gehanteerd: de jarige kiest één vriendje of vriendinnetje.
Vanuit de Schooladviesraad
Tijdens de SAR-vergaderingen zijn we steeds met elkaar in gesprek over zaken die het reilen en
zeilen op school aangaan, met name met betrekking tot de identiteit. Toch werd regelmatig de
behoefte gevoeld om te horen hoe dit nu concreet gestalte krijgt in de klas. Daarom hebben we
inmiddels twee keer enkele leerkrachten uitgenodigd in onze vergadering om hier eens wat over te
komen vertellen.
In onze vergadering in november waren juf Ans en juf Nelleke aanwezig. We hebben op een open
manier met elkaar gesproken over het unieke van elk kind in de klas. De leerkrachten vertelden
ons dat ze proberen aandacht te hebben voor elk kind en ze echt te ‘zien’. Dit betreft zowel de
leerling als uniek mens met zijn of haar verhalen als met zijn of haar leerbehoeften. Natuurlijk zijn
er grenzen aan de hoeveelheid aandacht die aan een kind gegeven kan worden, maar we merkten
wel iets van de liefde die er voor ieder kind is. De leerkrachten vertelden verder dat ze de school
als een fijne en veilige plaats zien om te werken, óók wat betreft de identiteit. Er wordt ervaren dat
ieder, ondanks de verschillen die er zijn, voor dezelfde zaak staat en dat ook elke dag weer uit wil
dragen. Tenslotte hebben we ook stilgestaan bij het bidden met de kinderen. Het is van groot
belang om onze kinderen te leren bidden. De leerkrachten vertelden dat ze dit proberen te doen
door de kinderen te betrekken bij het gebed, door hen ‘gebedspunten’ te laten noemen en hen te
leren welke houding hierbij past. Zo wordt geprobeerd de kinderen te leren dat bidden iets heel
‘wezenlijks’ is. Het is was heel bijzonder om van de leerkrachten te horen hoe kinderen soms op
hun heel eigen manier duidelijk maken dat ze hier toch iets van hebben begrepen.
In de vergadering van juni was juf Ans aanwezig. We hebben toen met elkaar gesproken over de
inhoud en de vorm van de Bijbelles op school. Juf Ans heeft ons uitgelegd hoe deze ‘dagopeningen’
er op de verschillende dagen van de week uitzien. Gedurende de jaren dat de kinderen op school
zitten, wordt vrijwel de hele inhoud van de Bijbel verteld. Daarbij komen de verhalen rondom de
heilsfeiten uiteraard jaarlijks terug. De leerkrachten proberen daarbij steeds te zoeken naar de
kernboodschap van het Bijbelgedeelte en ook naar een goede uitleg en invulling van de belangrijke
Bijbelse onderwerpen, zoals zonde, wedergeboorte, bekering, genade en vergeving. Het is voor
onze leerkrachten gelukkig een heel vanzelfsprekende zaak om de Bijbel elke dag weer te openen
in de klas en er met de kinderen over te spreken. Daarbij is steeds het uitgangspunt dat de
kinderen ook wordt geleerd om eerbiedig met het Woord van God om te gaan. Het is dan vooral
heel fijn om te horen dat er soms ook mooie en persoonlijke reacties komen van kinderen op het
Bijbelverhaal.
Wij hebben het steeds als heel positieve gesprekken ervaren en zijn blij om op deze manier toch
betrokken te zijn bij het team. We hopen en bidden dat het werk van de leerkrachten zo tot rijke
zegen zal zijn voor al onze kinderen.

Koffie-uurtje komend schooljaar
We melden u alvast het koffie-uurtje dat in oktober zal zijn. In die maand is de christelijke
kinderboekenmaand. Op dinsdag 9 oktober hoopt Gerda Blok van de Bibliotheek Krimpenerwaard
te komen. Zij vertelt u dan graag over het belang van (voor)lezen en hoe u als ouder het lezen ook
thuis kunt stimuleren. Bij deze bent u alvast van harte uitgenodigd. Het Kofie-uurtje is direct bij
aangaan van de school, dus om 8.30 uur.
Kijkje in de klassen – begin nieuwe schooljaar
De eerste schooldag na de zomervakantie is dinsdag 28 augustus. We
kunnen ons voorstellen, dat u het leuk vindt om even een kijkje te
kunnen nemen in de klas van uw kind. Voor ouders van de kinderen van
de groepen 1/2 is dit iets heel vanzelfsprekends, want zij mogen aan het begin van de ochtend en
de middag hun kind altijd al in de klas brengen. Maar ook de ouders van de groepen 3-8 willen we
deze mogelijkheid bieden. Op maandag 3 september om 15.20 uur en woensdag 5 september om
12.20 uur staan de klassen voor u open en kunt u na schooltijd kennismaken met de (nieuwe)
meester of juf van uw kind, ouders van andere kinderen ontmoeten, het plekje van uw kind in de
klas zien en de materialen waar uw kind mee werkt bekijken.
Natuurlijk bent uw altijd van harte welkom om na schooltijd even binnen te lopen.
Belangrijke data juli en augustus
Juli
maandag
donderdag

2
5

vrijdag

6

maandag
dinsdag
vrijdag

9
10
13

woensdag
Augustus
maandag

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

27

LESLUWE DAG (kinderen zijn deze dag nog vrij)

dinsdag
maandag
woensdag
dinsdag
donderdag
donderdag

28
3
5
11
13
20

dinsdag

25

eerste schooldag (luiscontrole)
kijkje in de klas (15.20 uur)
kijkje in de klas (12.20 uur)
ouder(kind)gesprekken
ouder(kind)gesprekken
Medezeggenschapsraadvergadering
Schooladviesraadvergadering
Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraadvergadering PCPO

Vanuit de gemeente Krimpenerwaard: VLOG wedstrijd
Maak van jouw ideeën voor de toekomst een vlog en win 250 euro!
De gemeente is bezig om een plan te maken voor de toekomst van
de Krimpenerwaard. Voor dit plan (de omgevingsvisie) willen we
ook jouw mening horen. Wat vind je belangrijk voor jouw
toekomst? Wat wil je graag zo houden en wat wil je dat beter gaat
in de omgeving waar je woont en leeft? Maak hierover een vlog. De
makers van de winnende vlog krijgen 250 euro! En de beste 5
krijgen een uitnodiging voor een gamesessie met Milo ter Reegen.
Milo is bekend van Youtube DutchFifaHD.
Vlog van Milo ter Reegen
YouTuber Milo ter Reegen woont in Bergambacht en heeft voor ons
een vlog gemaakt over wat hij wil houden en verbeteren in de
Krimpenerwaard. Kijk voor zijn vlog op
www.krimpenerwaard.nl/vlog
Milo zit ook in de jury en reikt de prijzen uit. Dus doe mee!
Wat moet je doen:
1.
Een vlog maken van minimaal 30 seconden en maximaal 3 minuten.
2.
Je kunt dit alleen doen of met een groep van maximaal 5 personen.
3.
Je neemt je vlog op in de gemeente Krimpenerwaard.
4.
Je inzending moet bij ons binnen zijn vóór 15 augustus.
Meer informatie
Op www.krimpenerwaard.nl/vlog kun je lezen:
Waar je vlog precies aan moet voldoen.
Hoe je je vlog in kan zenden.
Wat je moet weten over de nominatie.
Op 25 augustus wordt de winnende vlog bekend gemaakt door Milo tijdens de finale van ‘Bab’s Got
Talent’ op het Straatwroeterskamp (huttendorp) in Bergambacht.
We hopen dat je meedoet!
Wethouder Leon de Wit van de gemeente Krimpenerwaard

We wensen u een
heel fijne
zo mervakantie toe!

