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Jezus zeide (…):
Ik ben de Opstanding en het Leven;
die in Mij gelooft zal leven
Johannes 11 vers 25

Welkom
We heten Bernt Verduyn van harte welkom bij ons op
school in de instroomgroep. We wensen Bernt een goede
en fijne schooltijd toe!
Zendingsgeld
Op dinsdag 13 maart gaf Bertilda Northausen van
Compassion verschillende presentaties over onze
sponsorkinderen. Ze vertelde over het leefgebied en de
leefomstandigheden van de kinderen en het werk dat
Compassion voor hen doet. De presentaties waren
interactief, afwisselen en boeiend! Voor de kinderen is nu
nog duidelijker waarvoor ze iedere maandag zendingsgeld
mogen meenemen!
Op onze website www.kwschool.nl vindt u nog een aantal
foto’s van deze ochtend.
Belangrijke data april en mei
Maart
vrijdag
April
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
vrijdag
donderdag

30

Goede Vrijdag

01
02
17
18
20
26

Eerste Paasdag
Tweede Paasdag
Eindtoets groep 8 (t/m donderdag 19 april)
gebedsuur
Koningsspelen (continurooster groepen 5-8)
juf Martine jarig (Remedial Teaching)
15.15 uur: begin Meivakantie (t/m vrijdag 11 mei)
Koning Willem Alexander jarig – Koningsdag

vrijdag
Mei
donderdag
maandag

27

woensdag
donderdag

16
17

vrijdag
zondag
maandag
donderdag
woensdag
donderdag

18
20
21
24
30
31

10
14

Hemelvaartsdag
start projectperiode
luiscontrole
gebedsuur
Koningin Maxima jarig
vergadering Schooladviesraad
vergadering Medezeggenschapsraad
juf Nelleke jarig (groep 3)
Eerste Pinksterdag
Tweede Pinksterdag
‘meester’ Arie jarig (allerhande zaken)
juf Marlies jarig (groep 1/2b)
juf Gerdien jarig (groep 4a)
schoolreis groepen 1 t/m 7

Koningspelen en - ontbijt
In een aparte brief (verzonden op 29 maart) kunt u meer lezen
over de Koningsspelen van vrijdag 20 april. We beginnen de
dag met een gezamenlijk ontbijt op school. Daarna zal er een
mini-aubade zijn en gaan de spelletjes van start.
De kinderen van de groep 1 t/m 4 zijn om 12.00 uur uit. De
kinderen van de groepen 5 t/m 8 draaien deze dag een
continurooster tot 14.00 uur. Voor tussen de middag moeten
zij een lunchpakketje en wat drinken meenemen.

Namens Stichting Nationale Feesten Ouderkerk - Koningsdag Ouderkerk
Alle basisschoolleerlingen van Ouderkerk zijn van harte
welkom om de aubade tijdens Koningsdag bij te
wonen. Deze zal zijn in De Maenstand.
De aubade begint om 10.00 uur en aansluitend is er
voor de kinderen in de basisschoolleeftijd een traktatie
en wat te drinken. Tevens kunnen de kinderen na de
aubade gebruikmaken van ons springkussendorp
'Jumpzone' in de sporthal van De Drie Maenen.
Nieuwe Intern Begeleider voor de bovenbouw
Nadat juf Wilma eind vorig schooljaar onze school heeft verlaten, was de functie van
Intern Begeleider ‘open’. Omdat de vacature niet werd ingevuld, heeft meester Wouter
deze werkzaamheden op zich genomen. Hij heeft in het verleden de benodigde diploma’s
voor het werk als intern begeleider behaald en is ook zelf werkzaam geweest als intern
begeleider. Maar we zijn blij dat met ingang van het nieuwe schooljaar de
werkzaamheden gaan worden opgepakt door juf Joanne Pennewaard! Zij werkt
momenteel nog op De Rank in Schoonhoven en werkt daar nu als interim Intern
Begeleider. Naast het IB-werk zal zij in het nieuwe schooljaar ook de Plusklas gaan
begeleiden. Juf Joanne zal zich in één van de komende nieuwsbrieven aan u voorstellen.
Uiteraard gaan we zorgen voor een goede overdracht van de werkzaamheden. Tot de
zomervakantie blijft meester Wouter de zorg voor de bovenbouw coördineren en zal juf
Jeannette voor de Plusklas staan.
Nieuwe ouder Medezeggenschapsraad
We zijn blij u te kunnen melden dat de Medezeggenschapsraad weer voltallig is! De heer
Peter de Leeuw den Bouter zal met ingang van heden zitting nemen in de MR. Samen
met mevrouw Celia Beuckens en mevrouw Krista Verhagen vertegenwoordigen zij de
oudergeleding binnen de MR. We wensen Peter de Leeuw den Bouter een goede tijd toe
binnen de MR! In het stukje hieronder stelt hij zichzelf aan u voor.
Volledigheidshalve vermelden we hierbij ook dat juf Nelleke, juf Eveliene en juf Marieke
de personeelsgeleding van de school vertegenwoordigen.
Even voorstellen
Graag stel ik mij aan jullie voor omdat ik ga participeren in
de Medezeggenschapsraad. Ik ben Peter de Leeuw den
Bouter, getrouwd met Miranda en we hebben samen drie
kinderen. Elise, onze oudste dochter zit in groep 5, Wijnand
in groep 3 en Annelie moet nog even wachten voordat ze
naar school mag. Daarnaast ben ik in het dagelijks leven
actief als Projectmanager. Omdat ik het belangrijk vind om
mee te denken over het onderwijs wat op onze school wordt
gegeven wil ik me graag hiervoor inzetten. Uiteraard kunnen
we dit als medezeggenschapsraad niet alleen, daar hebben
we elkaar voor nodig. Ik nodig hierbij een ieder uit om
zaken omtrent het onderwijs bij ons aan te kaarten die
aandacht nodig hebben. Ik en de andere leden van de
medezeggenschapsraad zullen hier met volle inzet,
constructief mee aan de slag gaan.
Eindtoets groep 8
In februari heeft juf Marieke met alle ouders gesproken over het
vervolgonderwijs. In principe ligt de vervolgschool en het
vervolgniveau voor de kinderen van groep 8 nu vast. De Eindtoets
die de kinderen gaan maken zal – als het goed is – een bevestiging
zijn van het eerder afgegeven advies. De Eindtoets wordt gemaakt
op dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 april. We wensen
groep 8 veel succes!

Kinderadviesraad (KAR)
Gescheiden afval
Eén van de onderwerpen waar de KAR zich
hard voor heeft gemaakt de laatste tijd is het
gescheiden inzamelen van afval. Eerder
hebben we u al verteld dat we een pilot
hebben gedaan in groep 5 en groep 8. Deze
pilot vonden de kinderen en leerkrachten
zeer geslaagd. Daarom is besloten dit door
heel de school heen in te voeren!
Maar… waar laten we iedere week de volle
plasticafvalzakken? Daar hadden de kinderen
van de KAR wel een idee bij: er moest een
brief aan de gemeente worden gestuurd met
de vraag of er aan de lantaarnpaal bij school
ook ophanghaken konden komen. De
kinderen hebben zelf de brief opgesteld en…
drie dagen laten stonden gemeentewerkers
al voor de deur om de haak te monteren! Dat
was heel snel geregeld!
De Kinderadviesraad maakt haar rol meer
dan waar!
Schoolreis – 31 mei
Op donderdag 31 mei gaan de kinderen van de groep 1 t/m 7 op schoolreis. Met
instemming van de MR zijn de onderstaande bestemmingen gekozen.
groep
1c, 1/2a, 1/2b
3 en 4
5, 6 en 7
8

bestemming
Plaswijckpark – Rotterdam
Tiengemeten
De Spelerij en Uitvinderij – Dieren
zwemmen

kosten
23 euro
25 euro
25 euro
n.n.b.

U kunt het (totale) bedrag overmaken op het volgende rekeningnummer:
NL43 RABO 0351 9799 80 o.v.v. ‘Schoolreis (naam en groep oudste kind)’
Mocht het bedrag voor u een drempel vormen, dan kunt u contact opnemen met de
directeur. Heeft u een abonnement voor Plaswijckpark, wilt u dit dan even doorgeven aan
juf Ria (r.waardt@kwschool.nl).
Ouders bedankt!
Tot voor kort kwam er iedere week een aantal ouders op school om met een deel van
een groep te gaan computeren in de mediatheek op de eerste verdieping. Met de komst
van de leerling laptops is dit niet meer nodig, omdat de
leerkracht nu alle leerlingen zelf in één keer achter de
laptop kan laten werken.
We willen alle ouders die zich de afgelopen jaren hebben
ingezet om te begeleiden bij het computermoment heel
hartelijk bedanken!
Ook willen we de ouders die onlangs hebben geholpen bij
de sporttoernooien bedanken. Met name ook de ouders die
woensdag 28 maart in de stromende regen langs het
voetbalveld hebben gestaan… Leuk dat één van de
meisjesteams de eerste prijs heeft behaald!

Wij wensen u
goede en gezegende dagen toe!

