
                     

 

                                     Mei 2019  

Schooltuin 
Er gebeurt steeds meer in de schooltuin! U heeft vast wel gezien dat alle groepen bezig zijn geweest 
in hun 'eigen' stukje tuin. De kinderen hebben met elkaar groenten, kruiden en bloemen geplant. 
Bijna elke dag is er wel iets te doen, zoals water geven of onkruid wieden. Op donderdag 20 juni 
willen we om 13.00 uur de tuin officieel openen. Noteert u deze datum alvast op de kalender? Meer 
informatie volgt nog.  RTV Krimpenerwaard is onlangs een kijkje wezen nemen. Zij maken een artikel 
met foto's, wat binnenkort op de site staat. www.rtvkrimpenerwaard.nl 
 
De schooltuin blijft continu in ontwikkeling. We kunnen niet alles tegelijk aanpakken. Binnen het 
team worden ideeën verder uitgewerkt en ontwikkeld. Hiervoor is geld nodig en zijn alle sponsors 
welkom. Kunt u op een of andere manier een bijdrage of dienst leveren, kunt u contact opnemen 
met juf Renée. Mocht u zelf thuis nog zaden of stekjes hebben die wij kunnen gebruiken, kunt u dit 
aangeven aan de groepsleerkracht van uw kind. Zo komen we steeds een stapje verder! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Groepsindeling schooljaar 2019-2020 
We behouden komend schooljaar 10 groepen op school. De groepsindeling ziet er voor volgend 

schooljaar als volgt uit: 

Groep A (groep 2) 

Groep B (groep 1) 

Groep 3 

Groep 4a 

Groep 4b 

Groep 5 

Groep 6 

Groep 7a 

Groep 7b 

Groep 8 

De huidige combinatiegroep 5/6 zal gesplitst worden. De huidige leerlingen van groep 5 vormen 

samen volgend schooljaar één nieuwe groep 6. De leerlingen uit de huidige groepen 6 zullen 

verdeeld worden over twee nieuwe groepen 7. De ouders van de leerlingen van deze toekomstige 

groepen 7 zullen volgende week een brief krijgen over de procedure van de verdeling. We willen 

graag de leerlingen en hun ouders betrekken bij dit proces.   

Welke leerkrachten er voor de groepen komen is nog niet bekend. Dit hopen we u zo snel mogelijk 

te kunnen mededelen.  

Kw-nieuws 

http://www.rtvkrimpenerwaard.nl/


Nieuwe luizenzakken 
Er zijn nieuwe luizenzakken besteld. Deze luizenzakken zijn steviger en van betere kwaliteit. Voor 

de nieuwe luizenzakken vragen wij een bijdrage van €5,00. U kunt een nieuwe luizenzak betalen en 

ophalen in groep A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fietsen op het schoolplein 
Wij willen u er graag nog eens op attenderen dat er niet gefietst mag worden op het schoolplein. 

Ook dienen de fietsen netjes in de fietsenrekken te worden neergezet. In de groepen wordt dit 

onderwerp ook met de kinderen besproken.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitstapjes groep 7 en 8 
In de afgelopen periode zijn zowel groep 7 als 8 naar het Gemaal in Haastrecht geweest. Hier 

hebben we alles geleerd over het leven in de polder. Hoe houden wij onze voeten eigenlijk droog? 

Het was een leuke ochtend en zeker het bezoeken waard! 

Ook zijn beide groepen naar de waterzuivering van Oasen geweest in Langerak. Hiervoor werden 

we zelf door een bus opgehaald. Ook hier hebben we weer veel geleerd. 

Onze leerlingen uit groep 7 en 8 zijn nu bijna experts als het gaat om water in de Krimpenerwaard! 

 

 



Muziekproject 
Het afgelopen schooljaar hebben meester Imre en juf Desirée een aantal leuke muzieklessen 

mogen geven op school namens de muziekschool van muziekvereniging Lekkerkerk.  

Er werd flink gezongen, muziek gemaakt met ritme instrumenten en boomwhackers en de 

bovenbouw is zelfs bezig geweest met het maken en opnemen van een eigen rap. 

Afgelopen maandag zijn we begonnen met de 1e nummers van een geweldige slotuitvoering die 

we op het schoolplein zullen uitvoeren.  

Aan deze uitvoering zullen álle kinderen van groep 1 tot en met groep 8 meedoen. 

Elke groep studeert afzonderlijk een nummer in op instrumenten die ze zelf gaan maken.  

Daarnaast zullen er een aantal nummers worden ingestudeerd waaraan de gehele school zal 

meedoen. Er is zelfs een speciale KW-rap. 

Het wordt een groot spektakel waarbij we u als publiek natuurlijk graag willen uitnodigen op 

vrijdag 5 juli van 13.30 tot 14.00uur op het schoolplein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie Vakantiebieb 
Nu e-books voor het hele gezin met de Vakantiebieb! Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden 
kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer 
voorkomt een terugval van het AVI-niveau. De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen 
tijdens de zomervakantie en biedt een brede selectie van maar liefst 50 e-books voor het hele 
gezin. De VakantieBieb-app is een zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te downloaden in 
de App Store en Google Play Store. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek. De 
VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwassenen beschikbaar. De 
VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Voor in de agenda:                        

29 mei  Studiedag. De kinderen zijn deze dag vrij.  

30 mei t/m 2 juni  Hemelvaartsweekend. De kinderen zijn vrij.   

10 juni 2e pinksterdag. De kinderen zijn vrij.  

12 juni Schoolfotograaf  

20 juni Opening schooltuin 

21 juni Studiedag. De kinderen zijn deze dag vrij. 

24 – 26 juni Kamp groep 8 

25 juni Schoolreisje groep 3 t/m 7 

Kleuterfeest voor groep A, B en C 

5 juli Afsluiting muziekproject 

8 – 12 juli Facultatieve contactmomenten 

17 juli Afscheidsavond groep 8 

19 juli Laatste schooldag. De kinderen zijn om 12:00 

uit. 

 

 

 


