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DéVé | voel je vrij! 

Hierbij de laatste formele nieuwsbrief van dit cursusjaar. Het jaarthema was: ‘Voel je vrij!’ Het 

idee was om 75 jaar vrijheid te vieren met de hele school. Allerlei plannen waren gemaakt. 

Maar alles liep anders dit jaar. Een wereldwijde pandemie of persoonlijke zorg lieten plannen 

en voornemens in duigen vallen. En gebondenheid aan regels, restricties en andere onvrijheden 

waren het gevolg. 

We zijn allemaal stilgezet bij het feit dat de toekomst ongewis is, de gezondheid niet maakbaar 

en het bestaan kwetsbaar. Dat wisten we natuurlijk al. Maar iets weten is iets anders dan iets 

ervaren. 

Jezus had een broer die Jacobus heette. Deze Jacobus dacht telkens dat hij wist hoe de 

toekomst zou verlopen, maar iedere keer weer bleek alles anders te gaan. Zijn broer was óf gek 

óf zou een groot leider worden in een te ontketenen opstand tegen de Romeinse bezetter. Het 

bleek allebei niet te kloppen. Hij kwam na de dood en opstanding van Jezus tot geloof en tot de 

overtuiging dat Jezus de van God gezonden Messias was die op een dag terug zou komen om 

vrede te brengen op aarde. 

Van diezelfde Jacobus is een brief bewaard gebleven. Het oudste Bijbels geschrift dat we 

kennen. En in die brief lezen we een aanbeveling (Jacobus 4: 13-15): En nu dan u die zegt: Wij zullen 

vandaag of morgen naar die en die stad reizen, en daar een jaar doorbrengen en handeldrijven en winst maken, u 

die niet weet wat er morgen gebeuren zal, want hoe is uw leven? Het is immers een damp, die voor een 

korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats daarvan zou u moeten zeggen: Als God wil en wij leven, dan 

zullen wij dit of dat doen. Maar nu roemt u in uw hoogmoed. Al zulk soort roem is slecht. 

Sommige christenen schrijven daarom standaard bij al hun 

plannen D.V. Dat is een afkorting van Deo Volente en dat 

betekent dan weer: Als God wil en wij leven zullen. 

Voor de toekomst hebben we geleerd dat wij mensen 

volstrekt afhankelijk zijn. Niet van wetenschap en techniek, 

van mensen en middelen, maar van God die ons wijsheid 

en inzicht wil schenken. Hoogmoed staat daarbij al vanaf 

het begin van de Bijbel in de weg. Ootmoed en 

afhankelijkheid maken dat God de eer krijgt die Hem toekomt. En in dat geval belooft Hij een 

toekomst met een nieuwe aarde waar geen pandemie, verdriet, oorlog, honger, uitsluiting of 

uitbuiting meer zal zijn. En die toekomst is zeker! Voor een ieder die gelooft.  

Voel je vrij om dat te geloven. 
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Kinderen | welkom en adieu 

In het afgelopen jaar kwamen 33 kinderen nieuw op school. 14 kinderen kwamen van andere 

scholen naar ons en 19 kinderen werden 4 jaar en startten in groep 1. In de loop van ditzelfde 

jaar vertrokken 5 kinderen vanwege een verhuizing en van 19 kinderen in groep 8 nemen we 

afscheid. 

Aan het eind van het jaar zeggen we ‘Wat fijn dat je bij ons op school was en veel zegen voor de 

onbekende toekomst’ tegen Isabel (groep 7), Ivana (groep 5), Elize (groep 1), Evy (groep 5) en 

Jaïr (groep 6) die gaan verhuizen naar een andere plaats. En dat zeggen we ook tegen Jasmijn, 

Kiara, Baran, Nica, Liss, Valentijn, Jarno, Samuël, Tygo, Amber, Sabri, Evin, Teun, Mathias, 

Mellua, Anne Sophie, Nikki, Niels en Noah die naar de volgende voortgezet onderwijsscholen 

gaan: De GSR in Rotterdam, Het Comeniuscollege in Capelle aan den IJssel of in Krimpen aan 

den IJssel, het Krimpenerwaardcollege in Krimpen aan den IJssel, het Libanon lyceum in 

Rotterdam en het Geminicollege in Lekkerkerk. 
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Personeel | ziek & hersteld, gaan & komen 

Met juf Annemieke is overeengekomen dat zij na de zomervakantie als leerkrachtondersteuner 

verder zal gaan op een andere school binnen de Scholenstichting. Juf Suzanne is bezig met haar 

re-integratietraject. Na de vakantie hoopt zij als leerkrachtondersteuner werkzaam te zijn in de 

groepen 1 en 2 en als alles goed blijft gaan, zal zij op termijn ook haar leerkrachttaak voor 1 dag 

per week weer oppakken in groep 2-3. Tot die tijd vervangt juf Martine haar. 

Meester Martin heeft alle directietaken weer opgepakt. Zijn lesgevende taken zullen tot de 

herfstvakantie nog worden waargenomen door meester Jan Peter uit de invalpool. 

Afscheid nemen we van onze LIO-juf Naomi. Ook zij heeft met ingang van het nieuwe cursusjaar 

een benoeming aan een andere school binnen de PCPO. Dit betekent ook dat wij haar kunnen  

feliciteren met haar PABO-diploma én haar eerste echte baan. ‘Onze’ andere LIO-juf Ilse 

ontvangt dezelfde felicitaties én een warm welkom als collega in het nieuwe cursusjaar. Ook juf 

Annelie heten we van harte welkom op onze school.  

Komend jaar kunnen we –met enige financiële moeite- een extra groep formeren én de grotere 

groepen 1-2 en 2-3 ontlasten met bijna fulltime extra ondersteuning! In de praktijk werken we 

dan met 8 groepen en dat is eigenlijk meer dan we met ons leerlingaantal kunnen bekostigen. 

Soms worden zorgen geuit ten aanzien van de grotere onderbouwgroepen, maar dit is wat we 

met de beschikbare budgetten maximaal en het meest effectief en verantwoord kunnen doen. 

En natuurlijk blijven we hopen dat de overheid inziet dat er echt structureel meer geld bij moet 

om álle groepen te kunnen verkleinen en de werkdruk omlaag te brengen. We blijven ons 

bewegen tussen hoop op verbetering én dankbaarheid met wat we allemaal wél hebben en 

kunnen. Hierbij nog een keer het totaaloverzicht: 

 

groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1-2 Juf Caroline Juf Gerlinda Juf Gerlinda Juf Caroline Juf Caroline 

 Extra ondersteuning bij de groepen 1-2 en 2-3 door juf Suzanne (2 dagen) of meester Frank (3 
dagen) en per 1 januari is groep 2 een aparte groep (nu nog vacature) 

2-3 Juf Janneke Juf Janneke Juf Janneke Deze of een andere 

vaste dag: Juf 
Suzanne (tot 

herfstvakantie juf 
Martine) 

Juf Janneke 

4 Juf Marleen Juf Marleen Juf Herwienke 
of juf Marleen 

Juf Herwienke Juf Herwienke 

5 Juf Annelie Juf Annelie Juf Annelie Juf Annelie Juf Annelie 

6 Meester Jan Peter 
en vanaf herfstvakantie 

meester Martin 

Juf Mariska Juf Mariska Juf Mariska Juf Mariska 

7 Juf Ilse Juf Ilse Juf Ilse Meester Frank Meester Frank 

8 Juf Melissa Juf Melissa Juf Melissa Juf Melissa Juf Melissa 

 

Ook vakdocent meester Justin zal in het nieuwe cursusjaar weer beschikbaar zijn om de 

gymlessen te verzorgen voor alle groepen. Daarnaast zullen juf Ada (in vaste dienst) en juf Suzy 

(op basis van vrijwillige inzet) ondersteuning bieden waar nodig. En juf Jacqueline krijgt iets 
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meer tijd toebedeelt om alle werkzaamheden rond de extra ondersteuning uit te kunnen 

voeren zodat zij iets minder te weinig tijd heeft ;-) 

We zijn blij dat het plaatje zo weer compleet is. Veel scholen kampen met niet te vervullen 

vacatures. We weten ons gezegend. 

 

Lied van de maand | refrein 

We hebben nu zes jaar lang gebruik gemaakt van de canon 

van het christelijk lied ‘Jong Geleerd’, maar in de praktijk 

merken we dat voor onze leerlingen te veel liederen te oud 

zijn van inhoud of melodie. Samen met de Schooladviesraad 

en de plaatselijke kerken hebben we nu een nieuwe liedlijst 

samengesteld met eigentijdse liederen. Met ingang van het 

nieuwe cursusjaar zullen we steeds per maand vermelden 

om welk lied het gaat. Ook in dit systeem komt ieder lied 

gedurende de hele schooltijd twee keer terug. De eerste keer ter kennismaking en de tweede 

keer om echt te beklijven. Ook in de kerken zal hetzelfde lied in het rooster worden 

opgenomen. We hopen zo een impuls te kunnen geven aan het leren en zingen van liederen 

met een hoopvolle inhoud die soms op onverwachte momenten nu of (veel) later troost 

kunnen bieden of dankbaarheid vorm kunnen geven.  

 

Spaardoel cursus 2019-2020 | de MAF 

Gedurende dit en het vorige cursusjaar spaarden we voor de MAF 

(Mission Aviation Fellowship), een internationale christelijke 

organisatie die luchttransport verzorgt naar zendings-

/ontwikkelingsgebieden die niet per weg of boot bereikbaar zijn. Ondanks de 

scholensluiting hebben we dit jaar toch nog een prachtig bedrag bij elkaar gespaard: we 

kunnen € 1.229,97 overmaken naar de MAF. Heel hartelijk dank gulle gevers! 
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Spaardoel cursus 2020-2021 |coming home 

De komende twee jaren gaan we sparen voor een nieuw project: Coming Home. Dit is een 

stichting met diverse projecten in Roemenië waaronder een educatie-project. De projectleiders 

Daan en Debora zeggen zelf het volgende over het educatie-project: 

 “Onderwijs, een onmisbare pijler in ons werk! Zonder goed 

(basis)onderwijs hebben de kinderen een onoverbrugbare 

achterstand met leeftijdgenootjes die wél naar school gaan. Wij 

willen graag zoveel mogelijk kinderen leren ‘lezen en schrijven’ 

zodat ze uiteindelijk ook een officieel erkend diploma kunnen 

behalen (wat gerealiseerd kan worden door samenwerking met 

bestaande initiatieven/regulier onderwijs). Het geeft hen een 

grotere kans om in de toekomst een eigen plekje te vinden in de 

maatschappij en op eigen benen te kunnen staan. Schoolgang wordt door veel ouders in zigeunerwijken niet 

gestimuleerd. Zelf kunnen zij vaak ook niet lezen en schrijven en verplichten zij de oudere kinderen om ‘op te 

passen’ op de kleintjes. Ons educatie team is in de ochtenden aanwezig in klassen met Roma/zigeuner kinderen op 

reguliere scholen. In de middag verwelkomen ze kinderen in ons inloophuis voor huiswerkbegeleiding en bijles. Met 

geduld en liefde werken we nu aan een betere toekomst voor de volgende generatie.” 

Iedere maandag kunnen de kinderen geld meenemen. In de nieuwsbrieven zullen we u op de 

hoogte houden van de opbrengst. Uiteraard is meedoen vrijblijvend. 

Via deze link vertellen Daan en Debora wat hen beweegt om wat ze doen. En voor wie nóg 

meer wil weten, zie: www.daan-debora.nl  

 

Schoolontwikkelingen | vertraging 

Ten gevolge van ziekte én de scholensluiting zijn allerlei beleidsvoornemens vertraagd of 

tijdelijk stil komen te liggen. Andere jaren ontving u op of voor de eerste cursusdag de nieuwe 

schoolgids. Komend jaar volgt deze zo spoedig mogelijk, maar zeer waarschijnlijk niet bij de 

start van de cursus. Zodra deze klaar is, volgt een publicatie op de website én een uitnodiging 

voor een eventuele bestelling van een papieren exemplaar. Ook allerlei schoolontwikkelingen 

zoals de oriëntatie op een nieuwe rekenmethode zijn verschoven naar volgend cursusjaar. 

En zo is helaas ook de Gripgroep helemaal stil komen te liggen. Voor komend jaar is er ten 

gevolge van de uitbreiding met een extra groep geen financiële en personele ruimte om de 

Gripgroep voort te zetten. We overwegen om dit wel weer op te pakken met vrijwilligers, maar 

dan hebben we wel minimaal één ouder nodig die het ziet zitten om dit te coördineren/te 

begeleiden. Mocht er iemand geïnteresseerd zijn, laat het alstublieft weten, dan kunnen we 

samen de mogelijkheden verder verkennen. 

Ook de Kinderraad is onvoldoende van de grond gekomen. Komend jaar hopen we dit een 

nieuwe impuls te geven. 

 

Visie en beleid | specifieke onderwijsbehoeften 

In de nieuwsbrief van december schreven we een stukje over onze mogelijkheden én grenzen 

voor wat betreft speciale leerlingenzorg. We herhalen deze info nog een keer omdat dit actueel 

blijft: Op één van de studiedagen hebben we met elkaar gesproken over de (on)mogelijkheden 

https://www.youtube.com/watch?v=kiOeMPMEeSA&feature=youtu.be
http://www.daan-debora.nl/
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van aangepast onderwijs binnen ons onderwijssysteem. Als school proberen wij maximaal 

tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van kinderen. Soms lopen we daarbij 

tegen de grenzen van ons kunnen aan. En soms merken we dat in alles altijd tegemoet komen 

niet altijd wenselijk en effectief is. Er zijn kinderen die met speciale opdrachtkaartjes moeten 

werken, er zijn kinderen die regelmatig beweging nodig hebben, er zijn kinderen die niet met 

onvoorspelbaarheid om kunnen gaan en dus steeds vooraf geïnformeerd moeten worden wat 

er staat te gebeuren, er zijn kinderen die extra of anderssoortige uitleg nodig hebben, er zijn 

kinderen die extra controle nodig hebben omdat ze nog niet taakgericht zijn, er zijn kinderen 

die een rustig plekje nodig hebben, er zijn kinderen die een wekkertje nodig hebben om naar de 

WC te gaan, er zijn kinderen die niet gelijk met de les kunnen beginnen omdat hun hoofd nog te 

vol zit, er zijn kinderen waarbij gecontroleerd moet worden of ze hun brood opeten, er zijn 

kinderen… 

Het lijkt een beetje een trend te worden dat de lessen zó aangepast moeten worden dat er 

bijna sprake is van individueel onderwijs en dat lukt in de praktijk lang niet altijd. We vinden dat 

ook niet altijd wenselijk. Onze insteek is dan ook: We willen echt maximaal tegemoet komen 

aan individuele wensen waar nodig en mogelijk én kinderen ook leren dat ze zich soms aan 

moeten passen aan de groep, de regels enz. Speciale zorg werkt dus wat ons betreft altijd twee 

kanten op: we passen onze instructie/aandacht/organisatie zo mogelijk aan aan de kinderen, 

maar we verwachten soms ook dat kinderen zich aanpassen aan de mogelijkheden van de 

groep, de school. We rekenen hierin op uw begrip. 

 

Medezeggenschapsraad | gaan & komen 

In de MR zitten 2 leerkrachten en 2 ouders. Samen denken (en soms ook besluiten) zij mee over 

schoolbeleid. Een mooie gelegenheid om op een andere manier bij school betrokken te zijn.  

Elja Korevaar heeft dit de afgelopen jaren met hart en ziel gedaan, maar omdat haar jongste 

van school gaat, moet zij haar plaats afstaan. Dank Elja voor jouw betrokken en constructief 

meedenken en –doen! Gelukkig hebben we de vacature kunnen vervullen: We verwelkomen 

Marien, vader van Nick (groep 3) en Noah (groep 5). Hij zal de taak van voorzitter op zich 

nemen. Welkom Marien! We zien uit naar de voortzetting van een mooie samenwerking 

school-ouders. 

 

Schooladviesraad  | gaan & komen en gezocht 

De schooladviesraad bestaat uit een aantal ouders die het fijn en belangrijk vinden om mee te 

denken en –doen rond alle zaken die de levensbeschouwelijke identiteit van de school aangaan. 

Elizabeth moest er halverwege het jaar mee stoppen vanwege gezondheidsredenen en Arjan is 

inmiddels verhuisd. Elizabeth en Arjan, ook jullie dank voor de mooie gesprekken, de dingen die 

we konden delen en jullie bijdrage aan de christelijke identiteit van de school. Inmiddels is één 

vacature ingevuld: we verwelkomen Minka, moeder van Noella (groep 4) en Reyni (groep 2).  

We zoeken dus nog steeds ouders die het leuk of zinvol of nodig vinden om enkele keren per 

jaar op een avond bij elkaar te komen om mee te denken hoe wij de christelijke identiteit van 
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de school zichtbaar kunnen houden en handen en voeten (van Jezus) kunnen geven. 

Aanmelden kan door even een berichtje te sturen naar ondergetekende.  
 

Activiteitencommissie | gaan & komen en gezocht 

Aan het eind van het jaar hebben de moeders van de AC afscheid genomen van Linda en Saskia. 

Allebei hebben ze besloten om ruimte te maken voor iemand anders. We gaan jullie enorm 

missen als lid van de AC, maar gelukkig komen we jullie nog tegen in school. Dank voor alles 

wat jullie hebben gedaan voor de school en dus voor de kinderen. Moeder Bianca (van 

Benjamin groep 5 en Sarah groep 4) heeft zich spontaan aangemeld als nieuw lid. Welkom 

Bianca! Wie volgt? 
 

Ouderbijdrage | restitutie 

Ieder jaar vragen wij een geldelijke bijdrage van 50 euro per kind om allerlei leuke dingen 

mogelijk te maken: excursies, schoolreis, traktaties, musical, afscheidscadeaus voor kinderen 

die verhuizen enz. 

De meeste ouders betalen deze vrijwillige bijdrage (ongeveer 

85%). Het lukt ons om daarmee het grootste deel van de kosten 

te voldoen. Dit jaar ging de schoolreis en diverse excursies niet 

door. We hebben daarom besloten om per leerling € 20,-- terug 

te geven. Dat zullen we komend jaar doen door dit te 

verrekenen met de bijdrage van 2020-2021. Alle ouders die dan kinderen hebben in groep 2-8 

krijgen dan geen factuur van € 50,--, maar van € 30,--.  

Alle ouders van schoolverlaters (groep 8 en verhuizers) geven we de gelegenheid om het geld 

terug te vragen. Bij voorkeur door een betaalverzoek te sturen naar onze administratief 

medewerkster Geertje die de administratie en correspondentie van de ouderbijdrage verzorgt: 

g.groot@pcb-dewegwijzer.nl Mocht het niet lukken om een betaalverzoek te mailen, stuurt u 

dan naar haar mailadres even een berichtje om welke leerling het gaat mét vermelding van de 

bankgegevens. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk het bedrag retour. 

Ouders bedankt! | gratis tijdschrift 

Als school kunnen we niet genoeg herhalen dat we ontzettend blij zijn met 

alle vormen van ouderbetrokkenheid. Deze betrokkenheid kan zichtbaar zijn 

doordat ouders zich beschikbaar stellen in de school voor hand- en 

spandiensten, maar ook de ouder die op de achtergrond thuis de kinderen 

stimuleert en helpt in het schoolwerk. U zult begrijpen dat we onze kinderen 

helpen door constructief samen te werken. Zéker in de afgelopen maanden 

werd dat duidelijk. Als blijk van waardering ontvangen daarom alle gezinnen 

het tijdschrift ‘Ouders’, een uitgave van de Oudervereniging Ouders van Waarde van het 

christelijk en katholiek onderwijs. Onzer inziens een leuk en ook nuttig geschenk. Er staan echt 

interessante en mooie artikelen in waar je als opvoeder profijt van hebt. Veel leesplezier!  

mailto:g.groot@pcb-dewegwijzer.nl
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De vakantiebiebapp | gratis lezen in de vakantie 

Bericht van de bibliotheek: De VakantieBieb is hét zomercadeautje van de Bibliotheek: een 

gratis app vol e-books en luisterboeken voor jong en oud! De VakantieBieb-app is toegankelijk 

voor iedereen. Dus ook als leerlingen géén lid zijn van de Bibliotheek. 

In de app staan naast e-books voor het eerst dit jaar ook luisterboeken.   

De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store. Van 1 juli tot en met 31 augustus. De 

verwachting is dat de app voor Android binnenkort ook beschikbaar is via Google Play. Kijk voor 

meer info op www.vakantiebieb.nl. 
 

Van de PCPO | jaarverslag 

Onze school maakt deel uit van de Stichting PCPO 

Krimpenerwaard. Deze stichting schrijft jaarlijks een jaarverslag. 

Nu weten we in de praktijk dat iedereen veel te veel te lezen 

heeft en dat zulke verslagen –die veel tijd kosten om samen te 

stellen- nauwelijks gelezen worden. We hebben daarom als 

school ook geen apart verslag meer geschreven. De PCPO heeft 

wel een hele snelle ‘in-1-oogopslag-versie’ gemaakt. Leuk om te 

zien! Hier. 

 

Overdracht | samen verantwoordelijk 

Op school werken we met een overdrachtsformulier waarop alle 

leerkrachten de meest noodzakelijke gegevens noteren ten 

behoeve van de volgende leerkracht van uw kind(eren). Ook aan het eind van dit jaar zullen 

deze formulieren weer in- of aangevuld worden. Als ouder kunt u in het ouderportaal meelezen 

zodat voorkomen wordt dat wij onbedoeld belangrijke informatie vergeten. Dat is zowel voor u 

als voor ons wel een veilig idee. 

 

De Vreedzame School | nieuwe mediatoren opgeleid 

In de bovenbouw werken wij met mediatoren. Dit zijn kinderen die zich hier beschikbaar voor 

gesteld hebben (ze hebben gesolliciteerd) én een korte training hebben gevolgd om andere 

kinderen te helpen als er een conflict is of dreigt. Komend jaar hebben we maar liefst 7 

kinderen die hun mediatorendiploma hebben gehaald. Het zijn: Ezra, Cerise, Isa, Isa, Rosa, 

Jolienke en Jasmijn. Gefeliciteerd met jullie diploma en fijn dat jullie actief gaan helpen om het 

op school fijn en veilig te houden voor alle kinderen! 

 

Bijlage | jaarrooster 2020-2021 

Onderaan deze nieuwsbrief vindt u het nieuwe jaarrooster. We gaan er in dit rooster van uit dat 

de Corona-maatregelen in ieder geval tot de kerst zullen blijven en alle activiteiten die enige 

https://mailing.onderwijsinformatie.nl/url.php?info=ajBuMEErNnFDNGpTeU1SZ2dYYUpCQlFZTWlFVG9KSXVtK0sxd0NPbG5aVHNpc0wxVkdJaWd1RjNDbExaN0MrVmVUeWRMeHZqcUc0Wm9mVVdBTkd4Tjl6aTlvbDBxY0x3TSt3MVIxVTRMVk5uSStZWnZuWDNWQm9EWnNPQVpTUlc5RHJuZW4xM3dOZnkzREZIY2dMS244emhUQTRNYjY3dUNuSVlDT0pGSWdBPQ==&L=8979&F=H
https://jslag1.sharepoint.com/:b:/t/Wegwijzer/EbBvjAAFPuFHqHnP5bw0jc4BoYTo2-cFLNbfW3_u5nsnyQ?e=RxmxCS
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vorm van massaliteit in zich hebben of risicovol kunnen zijn, zijn daarom op voorhand geskipt. 

Hoe een en ander zich gaat ontwikkelen is uiteraard niet bekend en dus geldt: alles onder (nog 

nadrukkelijker dan voorheen) voorbehoud en tot nader bericht. Voor u als ouder zal met name 

de rechterkolom van belang zijn. 

 

Agenda | tot volgende nieuwsbrief 

Dinsdag 14 juli: Afscheidsavond groep 8 in het Cultuurhuis 

Vrijdag 17 juli: 12.00 uur start zomervakantie 

Maandag 31 augustus: Studiedag – kinderen nog vrij 

Dinsdag 1 september: 1e lesdag 

Dinsdag 1 september: 8.30 uur: gebedsgroep (welkom in de personeelskamer) 

Vrijdag 11 september: Nieuwsbrief 1 

 

Niet vergeten | checklist 

O Aanmelden kinderen die vóór 1 oktober 2021  4 jaar worden 

O Aanmelden als lid voor de Schooladviesraad of Activiteitencommissie 

 

Met vriendelijke groet, 

Martin Belder, directeur 

 

 

 
Iedereen een heerlijke vakantie gewenst… 

als de ‘r’ weer in de maand is, zien wij uw kind graag weer op school  
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Jaarrooster 2020-2021 
Week/cursusweek Datum Vergaderingen/cursus/teaminfo Datum Overige activiteiten/ouderinfo 

36-1 31 aug - 4 sep Doav  3        Activiteitencommissie Ma 31 
Di 1 
Di 1 

Studiedag (1) personeel – kinderen nog vrij 
Eerste lesdag 
8.30 uur ouders bidden voor school 

37-2 7-11 sep Di 8 
Woav 9 
Do 10 
 

Groepsbespreking S groep 7 na schooltijd 
Schooladviesraad 
Groepsbespreking S, onder schooltijd groep 
5 ,6 en 8.  Groep 4 na schooltijd  

Vr 11 Nieuwsbrief 1 

38-3 14-18 sep Di 14  
Wo 16 
Do 17  

Groepsbespreking S groep 2-3 na schooltijd 
Lokaal scholenoverleg + MFA-overleg + om 
15.30 uur overleg Ver.v. Eigenaren (WW) 
Groepsbespreking S groep 012 

 
 
Vr 18 
Vr 18 

Deze week ontvangen alle ouders schriftelijk specifieke 
groepsinformatie.  
8.30 uur ouders bidden voor school 
Schoolfotograaf – middag studiemiddag (2) personeel 
(kinderen vrij) 

39-4 21-25 sep Mamo 21 
Do 24 
Do 24 

Directieberaad PCPO 
Onderbouwoverleg 
10.30 uur MT-overleg 

 Deze week ontvangen alle ouders uitnodiging om 
aanvullingen/wijzigingen door te geven over 
welbevinden/onderwijsbehoeften van hun kind 

40-5 28-2 okt Di 29 
Diav 29 
Do 1 
Doav 1 

8.45 Voortgangsoverleg dir-dir.bestuurder 
GMR 
Bovenbouwoverleg 
Activiteitencommissie 

Di 29 
Wo 30 

8.30 uur ouders bidden voor school 
Start thema chr. kinderboekenweek: ‘En toen’ (30 sep-11 
oktober) 

41-6 5-9 okt Di 6 
Diav 6 

Herregistratiedag schoolleider (1) 
Medezeggenschapsraad (MR) 

  

42-7 12-16 okt Do 15 
 

Teamoverleg Do 15 
Vr 16 

Nieuwsbrief 2 
Studiemiddag (3)  personeel – kinderen vrij 

43 19-23 okt 
Herfstvakantie 

44-8 26 - 30 okt Di 27 
Do 29 

Herregistratiedag schoolleider (2) 
Onderbouwoverleg 

Vr 30 8.30 uur ouders bidden voor school 

45-9 2-6 nov Di 3 
 
Do 5 
Do 5 
Doav 5 

Netwerk Passend Onderwijs en aansluitend 
directie-/IB-overleg PCPO 
Bovenbouwoverleg 
10.30 uur MT-overleg 
Activiteitencommissie 

 
Wo 4 

Deze week: voorlopig advies VO groep 8 
Thema ‘Dankdag’ in de klassen 

46-10 9-13 nov Woav 11 
Do 12 
 
Domi 12 

Schooladviesraad 
8.00-10.00 uur Schoolbezoek Raad van 
Toezicht 
Vergadering DB/RvT PCPO 
 
Voorstel SOT di 10/11 

Di 10 
Wo 11 

8.30 uur ouders bidden voor school 
Verkeersles groep 4 en 5 (parcours op plein) 

47-11 16-20 nov Di 17 
Do/vr 
19,20 

Teamoverleg 
Begrotingsoverleg PCPO 

Wo 18 Verkeersles groep 1-2 en 2-3 (parcours op plein) 

48-12 23-27 nov Di 24 
Di 24 
Doav 26 

8.30 Voortgangsoverleg dir-dir.bestuurder 
Onderbouwoverleg 
GMR 

Vr 27  8.30 uur ouders bidden voor school 

49-13 30 nov -4 dec Mamo 30 
Di 1 

Directieoverleg PCPO 
Bovenbouwoverleg 

Vr 4 Sinterklaas – school sluit om 12.00 uur 

50-14 7-11 dec Di 8 
Di 8 
Diav 8 
Doav 10 

10.30 uur MT-overleg 
Teamoverleg 
MR 
Activiteitencommissie 

Di 8 
Vr 11 

8.30 uur ouders bidden voor school  
Nieuwsbrief 3 

51-15 14-18 dec   Vrmo 18 
 

Kerstfeestviering in de klassen 
School om 12.00 uur uit 

52/53 21 dec-1 jan 
Kerstvakantie 

1-16 4-8 jan Ma 4 
 
Woe 6 
 
 
Doav 7 

Opening nieuwjaar bestuur/directies/staf 
PCPO 
Groepsbespreking M groep 01 (over lln  012  
(9.45-10.45) en groep 3 (over lln 2-3 van 
11.00-12.00 uur) 
Activiteitencommissie 

Ma 4 
Wo 6 
Do 7    
Vr 8 

Hoofdluiscontrole 
Seizoensopening Winter onderbouw (Suzanne, Ada en Gr 2,3) 
Seizoensopening Winter bovenbouw (Suzanne, Ada en Gr 7) 
8.30 uur ouders bidden voor school 

2-17 11-15 jan Do 14 Onderbouwoverleg   

3-18 18-22 jan Ma 18 
Di 19 

Ouderportaal sluiten tot 10 februari 
Functioneringsgesprek directeur-

Di 19 
Wo 20 

8.30 uur ouders bidden voor school  
Studiedag personeel PCPO (kinderen vrij) 
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Wo 20 
Do 21 

dir.bestuurder 
Studiedag personeel PCPO 
Bovenbouwoverleg 

  

4-19 25-29 jan 
 

Woav 27 
Woav 27 
Do, vr 
28,29 

Schooladviesraad 
GMR 
Tweedaagse directie PCPO – educational 
leadership (3,4) 

  

5-20 1-5 feb Di 2 
 
Wo 3 
Do 4 
Do 4 
Doav 4 

Netwerk Passend Onderwijs en aansluitend 
directieoverleg PCPO 
Lokaal scholenoverleg + MFA-overleg (PI) 
8.30 Voortgangsoverleg dir-dir.bestuurder 
Teamoverleg 
Activiteitencommissie 

Vr 5 8.30 uur ouders bidden voor school 

6-21 8-12 feb Di 9 
Di 9 

10.30 uur MT-overleg 
Onderbouwoverleg + 
Doorstroomvergadering 1/4 

Do 11 
Do 11 

Rapport 1 gepubliceerd in ouderportaal 
10-minutengesprekken (groep 8 15 minuten i.v.m. aanmelding 
VO) 

7-22 15-19 feb   Di 16 
Di 16 
Do 18 
Do 18 
Vr 19 

8.30 uur ouders bidden voor school 
10-minutengesprekken (groep 8 15 minuten i.v.m. aanmelding 
VO) 
Rapportmap mee 
Nieuwsbrief 4 
Studiedag (4) personeel – kinderen vrij 

8 22-26 feb 
Voorjaarsvakantie 

9-23 1-5 mrt Di 2          
Di 2 
Do 4 
 
Do 4 
Doav 4 

Groepsbespreking M na schooltijd groep 7 
Bovenbouwoverleg 
Groepsbespreking  M onder schooltijd 
groep 8,6 en 5. Na half 3 groep 4. 
Scholingsdag herregistratie schoolleider (5) 
Activiteitencommissie 

Ma 1 
 

Hoofdluiscontrole 
 

10-24 8-12 mrt Di 9 
Doav 11 

Teamoverleg 
GMR 
SOT? 9 of 11 maart 

Wo 10 
Vr 12 

10.00 uur Biddagdienst in kerk aan de Lek met groep 3-8 
8.30 uur ouders bidden voor school 
 

11-25 15-19 mrt Ma 15 
Diav 16 

Directieoverleg + IB PCPO 
MR 

Vr 19 Pannenkoekenmiddag met opa’s/oma’s groep 6 

12-26 22-26 mrt Di 23 
Do 25 
Do 25 
Doav 25 
 

10.30 uur MT-overleg 
Scholingsdag herregistratie schoolleider (6) 
Onderbouwoverleg en doorstroom 2/4 
20.00 uur Bijeenkomst SAR, Bestuur, 
directeuren PCPO 

Di 23 
Wo 24 
 
Do 25 
 
Doav 25 

8.30 uur ouders bidden voor school 
Seizoensopening Lente onderbouw (Suzanne Ada, oefenen 
paasviering) 
Seizoensopening Lente bovenbouw (Suzanne, Ada, oefenen 
Paasviering) 
19.00 uur Paasfeestviering in de Ontmoetingskerk 

13-27 29 mrt-2 apr Do 1 
Doav 1 

Bovenbouwoverleg 
Activiteitencommissie 

Vr 2 Goede Vrijdag (school gesloten) 
 

14-28 5-9 apr Do 8 14.30 uur-17.00 uur Teamoverleg (hele 
team) 

Ma 5 
 

2e Paasdag (school gesloten) 
 

15-29 12-16 apr Di 13 
 
Doav 15 

Netwerk Passend Onderwijs en aansluitend 
directieoverleg PCPO 
GMR 

Wo 14 
Vr 16 
Vr 16 

Verkeersles groep 6 (parcours op plein) 
8.30 uur ouders bidden voor school 
Nieuwsbrief 5  

16-30 19-23 apr Di 20 
Di 20 

Scholingsdag herregistratie schoolleider (7) 
Onderbouwoverleg en doorstroom 3/4 

Di 20, wo 21 
Vr 23 

Eindtoets groep 8 (IEP) 
Koningsspelen – school om 12.00 uur uit 

17/18 26 apr-7mei  
Meivakantie 

19-31 10-14 mei Di 11 
Woav 12 

Bovenbouwoverleg  
Schooladviesraad 
 

 
Ma 10 
Di 11 
Wo 12 
Ma/di/wo 
10,11,12 
Do/vr 13,14 

Deze weken aandacht voor 75 jaar vrij! 
Hoofdluiscontrole 
8.30 uur ouders bidden voor school 
Schoolreis groep 3-6 
Schoolkamp groep 7 
 
Hemelvaart – vrije dagen 

20-32 17-21 mei Di 18 
Di 18 
Di 18 
Di 19    
Do 20      

8.45 Voortgangsoverleg dir-dir.bestuurder 
MT-overleg 
Teamoverleg 
Doorstroom definitief (4/4) 
Activiteitencommissie  

Ma 17 
Do 20 
Vr 21 

Schoolreis groep 8 
Viering Pinksterfeest in de klassen 
Start Pinkstervakantie – school gesloten 

 21 – 25 mei  
Pinkstervakantie 

21-33 24-28 mei Do 27 Onderbouwoverleg 
 

Ma/di 24,25 
Wo 26 
Vr 28 

Pinksterdagen – school gesloten 
Studiedag personeel – kinderen vrij 
8.30 uur ouders bidden voor school 
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22-34 31 mei-4 jun Do 3 
Doav 3  

Bovenbouwoverleg 
Activiteitencommissie 

Wo 2  
 
Vr 4 

Verkeersles groep 7 (educatieve fietsroute) 
Verkeersles groep 1-2 en 2-3 (verkeerswandeling) 
Verkeersles groep 8 (educatieve fietsroute VO) 
Verkeersles groep 5 (verkeersspeurtocht) 

23-35 7-11 jun Diav 8 
Wo 9 

MR 
Lokaal scholenoverleg + MFA-overleg (Fl) 

Di 8 8.30 uur ouders bidden voor school 

24-36 14-18 jun Ma 14 
Di 15 

Directieoverleg PCPO (opening) 
14.30 uur-17.00 uur Teamoverleg (hele 
team – studiemoment - voorbereiden 
nieuwe cursus) 

Ma/di/wo 
14,15,16 
Wo 16 

Schoolkamp groep 8 (onder voorbehoud i.v.m. 
groepsdynamiek) 
Verkeersles groep 4 (verkeerswandeling) 

25-37 21-25 jun Maav 21 
Doav24 

GMR 
Activiteitencommissie 

Wo 23  
Do 24 
Vr 25 
Vr 25 

Seizoensopening Zomer onderbouw (Suzanne, Ada en groep 2) 
Seizoensopening Zomer bovenbouw (Suzanne, Ada en groep 5) 
8.30 uur ouders bidden voor school 
Schoolreis groep 1 en 2 

26-38 28 jun-2 jul Vrav 2 Afsluiting schooljaar bestuur, directies, staf 
PCPO 

Vr 2 Rapport 2 publiceren in portaal 

27-39 5-9 jul    
 
 
Di 6 
Vr 9 
Vr 9 

Deze week optioneel oudergesprekken (evaluatie, 
welbevinden, overdracht, resultaten) (op eigen verzoek of op 
verzoek leerkracht) 
8.30 uur ouders bidden voor school 
Nieuwsbrief 6/jaarverslag 
Rapport 2 map mee 

28-40 12-16 jul   Wo 14 
Do-vr 
Vr 16 

Afscheidsavond groep 8 
Groep 8 vrij 
Start zomervakantie om 12.00 uur 

29-34 19 jul – 27aug 
Zomervakantie 

 

 


