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Beste ouders, 

Team 
Allereerst een heel hartelijke felicitatie aan juf Lingen, haar 

man en Sep. Op 29 september is Mats geboren. We wensen 

jullie, als gezin, veel geluk en zegen toe. 

Juf Berkhof is met zwangerschapsverlof gegaan. Een goed en 

fijn verlof toegewenst! Juf Oudshoorn vervangt haar. Succes! 

Juf Berkhof en juf Den Hertog hebben hun master SEN- 

diploma behaald. Gefeliciteerd! We hopen veel van jullie 

kennis te kunnen profiteren. 

Leerlingen 
In de vorige info heb ik nog het telefoonnummer van de ouders van Joanne (groep 3) 

doorgegeven. Inmiddels is Joanne teruggegaan naar haar moeder. We wensen Joanne alle 

goeds en de zegen van de Goede Herder toe. 

In groep 1 worden alweer meer stoeltjes bezet: Mark van Gelderen (7/10), Thomas 

Benschop (24/10), Antoinette de Jong (31/10). Welkom, leuk dat jullie bij ons op school 

(zijn) (ge)komen. 

Dankdag 
Aanstaande woensdag is het de jaarlijkse Dankdag. De school zal dan gesloten zijn. Net als 

vorig schooljaar hebben we besloten de dankdagkalender van Woord en Daad aan de 

kinderen mee te gaan geven. Woord en Daad schrijft over deze kalender het volgende: 

Op 2 november is het dankdag voor gewas, 

arbeid en visserij. Woord en Daad staat samen 

met de jeugdbonden HHJO, HJW, JBGG en 

LCJ uitgebreid bij deze dag stil. In een speciale 

dankdagkalender denken we met kinderen en 

jongeren na over wat God in de Bijbel zegt over 

het onderwerp 'delen'. Daarnaast delen we verhalen uit het werkveld van Woord en Daad.  

We hopen dat deze kalender een plek binnen uw gezin zal krijgen.  
Iedereen een goede Dankdag (aanstaande woensdag; voor anderen aanstaande zondag) 

toegewenst. 

Opbrengsten Woord en Daad 
In de maand september is € 321,05 voor de sponsorkinderen van Woord en Daad 

opgehaald. Hartelijk dank!  

Gedeeld door 195 leerlingen is dat over de hele maand € 1,60 per kind. Per maandag         

€ 0,40.  
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'Kunnen we bij jou?  
Binnenkort ontvangt ieder gezin het door de  gemeente Krimpenerwaard gesponsorde 

boekje 'Kunnen we bij jou?' De auteur van dit boekje, Hijltje Vink, vertelt hierin op 

indringende en eenvoudige wijze wat het is om als kind te vluchten uit Syrië. Het verhaal 

gaat over twee kinderen die gevlucht zijn en in een asielzoekerscentrum leven. Het boek 

is bedoeld om meer begrip en inzicht te krijgen in de vluchtelingenproblematiek. De 

schrijfster en de gemeente hopen dat door dit boekje het onderlinge begrip tussen 

autochtonen en vluchtelingen versterkt wordt. In de wat hogere groepen zal er aandacht 

aan besteed worden. 

Afspraken bovenbouwgroepen 
Verruwing doet zich in de hele samenleving 

voor en dat merk je dus ook op school. Niet 

gepast taalgebruik, slaan/schoppen e.d. Als 

school vinden we dat onaanvaardbaar. 

Daarom hebben we besloten dat leerlingen uit 

de groepen 5, 6, 7 en 8 die zich daaraan 

schuldig maken op woensdagmiddag een uur moeten nablijven. De ouders worden 

daarvan op de hoogte gesteld. Bij hernieuwde overtreding komt er een uur bij. Wij 

rekenen op uw support in deze. 

Contactavonden 
De eerste contactavonden van dit schooljaar zijn op donderdag 27 oktober en dinsdag 1 

november. Thema: sociaal-emotioneel welbevinden. We rekenen op fijne, opbouwende 

gesprekken. Weet u welkom. 

Fietsverlichtingsactie 
De fietsverlichtingsactie kon helaas niet doorgaan. 

Nogmaals de oproep om samen met uw kind 

zijn/haar fiets te controleren op deugdelijkheid. 

Alle kinderen van de groepen 2 t/m 8 hebben de 

controlekaart mee naar huis gekregen. 

Fruitdag 
Ter herinnering: woensdag fruitdag!! Op die dag geen koeken e.d. meegeven. 

De Kunstweken 
Wat een leuke kunstwerken hebben de leerlingen 

gemaakt. Als school hebben we een megaposter met 

alle kunstwerken gekregen. Deze hangt in de gang bij 

het lokaal van groep 7. Ieder kind krijgt nog een 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.anwb.nl/bestanden/w440/content/gallery/anwb/portal/verkeer/veiligheid/kind-en-verkeersveiligheid/streetwise/nieuwsbrief/lichtbrigade.jpg&imgrefurl=http://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/streetwise/nieuwsbrief/anwb-lichtbrigade&docid=dV3ICV81YS-CTM&tbnid=UuKDmhKFd9K1LM:&w=440&h=134&bih=985&biw=1920&ved=0ahUKEwjLw9PazbHPAhUDthoKHY14CF8QxiAIAg&iact=c&ictx=1
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.zzpnetwerknederland.nl/Uploaded_files/Zelf/branche/branche_kunst.jpg&imgrefurl=http://www.zzpnetwerknederland.nl/branche/kunst/&docid=UjMqRcP4vfIHfM&tbnid=XsfKwLUk3L_8nM:&w=1600&h=965&bih=985&biw=1920&ved=0ahUKEwiL7qnBzrHPAhWH0RoKHTDxDCEQxiAIAg&iact=c&ictx=1
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://i.huffpost.com/gen/2682776/images/o-RESPECT-facebook.jpg&imgrefurl=http://www.huffingtonpost.com/nipa-shah/respect-its-earned-not-gi_b_9213498.html&docid=v6mB4IB_YJffoM&tbnid=t9BzSFIomFMP4M:&w=2000&h=1000&bih=985&biw=1920&ved=0ahUKEwilqp-bnPjPAhUGVRoKHc41BawQxiAIAg&iact=c&ictx=1
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reproductie van zijn/haar kunstwerk en natuurlijk kunt u nog tot 4 november het digitale 

museum bezoeken en eventueel producten bestellen. 

Christelijke Kinderboekenmaand 
Met plezier kijken we terug op de Kinderboekenmaand. Het 

voorlezen van bovenbouwleerlingen in de groepen 1,2 en 3. Het 

bezoek van dhr. Leeflang, schrijver van het kinderboek ‘De 21ste 

mijn’, aan de groepen 6,7, en 8 en de 

kinderboekenkleedjesmarkt. Leuk dat er zoveel ouders tijdens de 

markt aanwezig waren. Onder een heerlijk zonnetje werd er flink 

gehandeld.  

Lopend door school tref ik geregeld nog een ‘zwerfboek’ aan. 

Prima, dat is de bedoeling. Het is en blijft goed het lezen bij 

kinderen te stimuleren. Dat hoeft gelukkig niet beperkt te blijven tot een 

kinderboekenmaand. 

Als school hebben we besloten het themaboek voor de bovenbouw niet voor te lezen, 

aangezien we ons in de inhoud niet konden vinden. Een reactie zal nog naar de 

organisatie worden verstuurd. Als alternatief is het themaboek van uitgeverij Mes 

voorgelezen. 

Internetverbinding 
In de herfstvakantie is onze school voorzien van een glasvezelverbinding. De snelheid van 

de oude verbinding voldeed niet meer, zeker nu de methodesoftware steeds uitgebreider 

wordt. We hopen van de nieuwe verbinding te profiteren. 

Creamorgen 
We zijn druk bezig met het voorbereiden van de 

creamorgens. Er zijn weer heel wat leuke ideeën bedacht. Fijn 

dat zestien ouders zich beschikbaar hebben gesteld om mee 

te helpen ! Binnenkort worden ze benaderd. 

 

 

Schoonmaakavond 
De eerste schoonmaakavond van dit schooljaar staat gepland voor maandag 14 

november. Ouders waarvan de achternaam begint met de letters A-H worden verwacht. U 

bent vanaf 19 uur welkom. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Mailadres voor 

afmelden/ruilen: elsbethtenbrinke@solcon.nl Alvast hartelijk bedankt. 

Fietsenstalling 
Met ingang van november wisselen de groepen 5/6 en 7/8 van plaats. 7/8 gaan naar de 

onoverdekte stalling; 5/6 naar de overdekte. 
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Schoolkalender 
 

Datum Activiteit 

24/10 Start Leestijl thema 2 Praten en luisteren 

27/10 en 1/11 Contactavonden alle groepen 

2/11 Dankdag 

8/11 Bestuursvergadering 

14/11 Schoonmaakavond  

17/11 Lesvrij groep 1 t/m 4 

23/11 Creamorgen 

 

Met vriendelijke groet, namens het team, 

A.C. van Zaanen 
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