
 

 

 

 

 

 

 

AGENDA nr. 14  
 

Woensdag 28 maart  Paasontbijt 

Donderdag 29 maart  studiedag, leerlingen vrij 

Vrijdag 30 maart  goede vrijdag, leerlingen vrij 

Maandag 2 april  2e paasdag, leerlingen vrij 

Dinsdag 3 april  start projectweek  

Vrijdag 6 april  nieuwsbrief 15 

   
JARIG 
Benjamin Zegelaar  25 april groep 1 

Fenna Duran   1 april  groep 2 

Lana Janssen   1 april  groep 3 

Isabella Kraan  2 april  groep 2 

 

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst! 

 

Op 3 april start Feline Buijzert in groep 5. We heten haar 

van harte welkom en wensen haar een fijne tijd op 

school. 

 

 

 

NIEUWS 
 

 Opschoondag 24 maart 

 Hou ‘t schoon-actie 26 mei i.s.m. Telekids  

 Studiedag-onderwerpen 

 Doekoe’s!!! 

 Inleveren spaarpotjes 40-dagentijd t/m 29 maart 

 Voetbal 

 Paasontbijt 

 Kind op Maandag 

 Koningsdag 

 Groep 2 naar de kinderboerderij 

 Groep 8 componeren 

 Gezonde lunch in groep 5 t/m 8 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OPSCHOONDAG 
 
Opschoondag op zaterdag 24 maart a.s. in Haastrecht;  
 
Samen voor een schonere Krimpenerwaard!  
 
De gemeente Krimpenerwaard doet haar best de leefomgeving in de Krimpenerwaard 
aantrekkelijk te houden. Hondenpoep en zwerfafval zijn twee zaken waar de gemeente 
alleen achteraf iets aan kan doen. Veel inwoners van de Krimpenerwaard ergeren zich 
aan deze zaken. Je kunt je wel blijven ergeren maar je kunt ook in beweging komen om 
er iets aan te doen. Samen houden we de Krimpenerwaard schoon! 
 
Drie inwoners van de Krimpenerwaard hebben de handen ineengeslagen voor een 
schonere Krimpenerwaard. Zij organiseren van maandag 19 tot zaterdag 24 maart een 
opschoonweek met als hoogtepunt de opschoondag van zaterdag 24 maart. Simone 
Abel is actief met vrijwillige zwerfvuilrapers in Haastrecht, Vlist en Stolwijk, Wouter Klip 
is met ‘Schoonhoven Schoon’ van start gegaan en later in een groot deel van de 
Krimpenerwaard actief geworden met zwerfafval rapen, Cor Slob is de initiator van de 
Actie: Adopteer je straat in de Krimpenerwaard!  
 
Op zaterdag 24 maart zal extra aandacht besteed worden aan het schoonhouden van 
je straat / buurt. Op 3 verschillende plaatsen in de Krimpenerwaard wordt om 10.00 uur 
het startschot gegeven voor de schoonste straat van de Krimpenerwaard. In Haastrecht 
vanaf het Concordiaplein, in Schoonhoven vanaf de Plus supermarkt en in Lekkerkerk 
vanaf de COOP). De bedoeling is dat we daarna met elkaar onze eigen straat gaan 
schoonmaken.  
 
Je kunt je hiervoor aanmelden via het Facebook evenement 
https://www.facebook.com/events/156345585067772/ of via de e-mail info@abeloffice.nl 
wouterklip@hotmail.com en c.slob@krimpenerwaard.nl Maar ook als je in een andere 
deel van de Krimpenerwaard woont kun je meedoen. Als je je aanmeldt voor de 
schoonste straat in de Krimpenerwaard dan maak je met je straat kans op een straat 
BBQ t.w.v. € 250,00 Vanaf de 3 startpunten in de Krimpenerwaard in Haastrecht, 
Schoonhoven en Lekkerkerk kun je gebruik maken van vuilgrijpers, draagbeugels, 
vuilniszakken, handschoenen en veiligheidshesjes. Kinderen kunnen onder begeleiding 
van een volwassene ook bij deze actie schoonmaakactie betrokken worden, want het is 
ook voor hen een leerzame en een actieve bezigheid. Dus meld je aan voor een 
schonere Krimpenerwaard! 
 



 

Nog meer schoon… 

 
 

 
 
 
Het televisieprogramma `Hou ’t schoon’ de Afvalrace van RTL-telekids, komt dit jaar naar onze 
gemeente.  
Gemeente Krimpenerwaard wil meer bewustzijn creëren onder basisschoolleerlingen van 8 t/m 12 
jaar over het belang van een schone leefomgeving en het feit dat we hier met zijn allen 
verantwoordelijk voor zijn.  
 
In de klas hebben de kinderen al een filmpje gekeken, de posters hangen in de school en u wordt 
middels deze nieuwsbrief geïnformeerd. Want het is nu aan u! Lees de brief in de bijlage, speciaal 

gericht aan u en  meld uw kind (eren) aan via website www.houtschoon.nl  Wie weet zijn wij 

degenen die uitgenodigd worden om mee te doen met het televisieprogramma `Hou ’t schoon’ de 
Afvalrace van RTL-telekids!  
 
 

 

http://www.houtschoon.nl/


Vrijdag 9 maart ontving u een brief van de 3 

scholen waarin wij kort vermelden dat het 

onderzoek is stopgezet.  

 

We realiseren ons dat dit heel kort door de bocht 

is. Binnenkort ontvangt u meer informatie over 

het verloop naar dit besluit toe.  

 

De geplande studiedag van 29 maart, was 

bedoeld voor de 3 scholen. We zullen als 3 teams 

een klein deel van deze dag nog bij elkaar komen.  

De rest van de studiedag wijden wij ons met ons 

team aan de volgende onderwerpen: 

 

 Hoe gaat het met de kinderen? We leggen 

observaties, methode-toetsen en cito-

opbrengsten naast elkaar en presenteren 

dit aan elkaar. Zo houden we zicht op 

doorgaande leerlijnen, analyseren waar 

schoolbreed of per groep onze kracht ligt 

en wat aandachtspunten zijn.  

 

 Formatie – hoe verdelen we de 

leerkrachten over de gekozen groepen? 

 

 Bestedingsplan werkdrukgelden – 

jaarlijks zullen we geld ontvangen om de 

werkdruk te verlagen. Wij gaan in gesprek 

over wat ons werkdruk geeft en waar wij 

ons geld in willen zetten om de werkdruk 

te verlagen. Hier wordt een bestedingsplan 

voor geschreven. 

 

 Overlegmodel/CAO/taakbeleid – We 

maken afspraken over het omgaan met 

deze punten op de Morgenster. 

 

 Audit – Corrie van Putten van het 

auditteam komt een toelichting geven op 

wat we kunnen verwachten van het 

auditteam dat ons zal bezoeken op 

donderdag 7 juni. Een auditteam valt 

onder het vernieuwd toezicht van de 

inspectie en gaat alle punten langs die een 

inspecteur ook zou doen. Hierover meer in 

een volgende nieuwsbrief.  

 

 

 

 

 



DOEKOE’s sparen 
 

De Doekoe-campagne voor de Johan Cruyff Foundation in samenwerking met Coop supermarkten is 

een ongekend succes. Binnenkort kunnen shoppers alweer voor de 4e keer Doekoe’s sparen in de 

lokale Coop-winkels. Doel is dat de basisscholen spel- en speelmaterialen kunnen aanschaffen bij 

Nijha, de officiële leverancier van spel- en speelmaterialen voor scholen. De cijfers liegen er 

ondertussen niet om: 770 basisscholen doen mee, spaarders kunnen terecht in ruim 260 winkels, 

terwijl er bij elkaar meer dan 11.000 spel- en speelmaterialen beschikbaar zijn.  

 

De doekoe’s kunnen dus weer gespaard worden voor de Morgenster. Afgelopen jaar hebben we 

€347,50 opgehaald en mooi speelgoed uitgekozen waar we nu nog steeds blij mee zijn en waar 

intensief mee gespeeld wordt. Denk aan hockeysticks ballen over gooien, springballen met ring enz. 

Helpt u ons weer mee?  

Klanten kopen geselecteerde actieproducten van Arla en Unilever 

Klanten krijgen bij de actieproducten 2 Doekoe-munten 

Klanten doneren deze munten aan hun school van voorkeur in de buurt 

Scholen kunnen met deze Doekoe munten die een bepaalde waarde vertegenwoordigen spel- en 

speelmateriaal aanschaffen voor op school. Ook maakt een school kans om een Schoolplein14 van de 

Johan Cruyff Foundation te winnen. 

 

Van de kinderen heeft u de folder ontvangen en de kinderen kunnen meedoen met de kleurwedstrijd 

voor een leuk prijsje. 

Inleveren spaarpotjes 40 dagentijd t/m 29 maart 
 

Op school heeft uw kind een spaardoosje mee gekregen. Deze mocht thuis in elkaar geknutseld 

worden.  De kinderen hebben gespaard voor andere kinderen die met hun moeder op de vlucht 

zijn.  

Volgende week, 26-30 maart, mogen de spaardoosje op school worden ingeleverd bij de juf of 

meester van uw kind. Het geld zal overgemaakt wordt zodat ouders op de vlucht 

voorlichtingsbijeenkomsten bij kunnen wonen, kinderen bijvoeding krijgen of een consult 

kunnen bijwonen voor moeder en kind. Alvast bedankt! 

 

VOETBAL-NIEUWS 
Beste ouders en verzorgers van groep 5 tot en met 8, 
Zoals eerder aangegeven, gaat het met de organisatie van het schoolvoetbal helemaal mis. Op dit moment staat er nog geen datum 
vast voor groep 5/6 of groep 7/8. De KNVB probeert ervoor te zorgen dat groep 7/8 kan voetballen op woensdag 28 maart en groep 
5/6 op 4 april.  
 
Zodra er meer informatie beschikbaar is zullen we dit delen. 

Groetjes, De leerkrachten van groep 5 tot en met 8.                   



Paasontbijt 
 
Volgende week woensdag 28 maart starten de kinderen om half 9 met een 
paasontbijt in de klas. De ouderraad verzorgt dit ontbijt volledig. Heeft uw kind 
een allergie of specifieke wensen, wilt u dan zelf iets meegeven of neem 
contact op met Marianne Gonzalez - mariannegonzalez@live.nl.  
 

 
 

 

Het is al weer enige tijd geleden, maar het zal weer met enige regelmaat in de 

nieuwsbrief staan; waar gaan de verhalen over uit de methode Kind Op Maandag? 

 

KIND OP MAANDAG 
Nr. 5: 19-02 t/m 30-03 – Ga je mee? 
 

In de veertigdagentijd gaan we op weg naar Pasen, het feest van het leven. Iedereen 

mag mee naar dat feest: jong en oud, rijk en arm, succesvol en minder succesvol. 

Jezus pakt mensen bij de hand. Het dochtertje van Jaïrus, vijfduizend hongerige 

mensen, bange leerlingen in een storm op het meer, kleine kinderen, zieke mensen… 

alles en iedereen mag aansluiten. 

 

 

mailto:mariannegonzalez@live.nl


 
Hulpouders gezocht voor 25 april! 

Op woensdag 25 april zijn wij opzoek naar veel hulpouders voor de groepen 1 t/m 8 die het 

leuk vinden om bij de koningsspelen te helpen. Dit kan zijn het begeleiden van een groepje 

of het begeleiden van een spel. Zonder hulpouders kunnen we deze dag helaas niet 

mogelijk maken. 

 

Voor de groepen 1, 2 en 3 vinden de koningsspelen plaats op het schoolplein.  

Voor de groepen 4 en 5 vinden de koningsspelen plaats op het grasveld van zwembad de 

Loete. 

Voor de groepen 6 t/m 8 vinden de koningsspelen plaats op de voetbalvelden van VVH. 

 

Vanaf maandag hangen er bij de groepen 1 t/m 3 intekenlijsten op de deur. Vult u daar 

alstublieft alle gegevens in zodat we contact met u kunnen opnemen. Voor de andere 

groepen kunt u zich aanmelden via liane.duran@degroeiling.nl vermeld daar wel even bij in 

welke groep uw zoon/dochter zit. Natuurlijk mogen de ouders van groep 1 t/m 3 zich ook 

opgeven via de email. 

Alvast bedankt!  

 

 

Groep 2 is naar de….kinderboerderij! 22-03-2018 

 

 
 
Dankzij hulp van vele ouders, hebben de kinderen het weer leuk gehad op de boerderij!  



 

Groep 8 Componeerden 13-3-2018 

 
Op 13 maart heeft groep 7/8 een workshop componeren gehad. Tijdens de workshop leerden de kinderen hoe ze met kleine 

muziekstukjes een eigen ringtone in elkaar kunnen zetten. Het enthousiasme was groot. De dag erna zijn in de klas de ringtones nog 

beluisterd. Nu afwachten of er door de jury een ringtone wordt uitgekozen om door te gaan naar de finale...... 

 

       
 

      

Groep 5 t/m 8 hebben een gezonde lunch gehad 22-03-2018 

 

    
 

    


