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Workshop Beeldverhaal 

 
Hou je van fantaseren, tekenen en verhalen bedenken? En ben je tussen de 

8 en 13 jaar?  Kom dan tijdens de Open Cultuurhuisdag naar de workshop beeldverhaal op 

vrijdagmiddag 20 september, om 16:00 uur in de bibliotheek van Krimpen aan de Lek. 

Onder de begeleiding van Ina Hoeneveld van Atelier Lokaal leer je eenvoudige figuren te tekenen 

waarmee je al snel in combinatie met tekst een verhaal kan vertellen. Vervolgens bedenken we 

vanuit een gebeurtenis en een personage een totaal verhaal. Hierin kun je van alles bedenken.  

Dit verhaal schrijven en tekenen we tot een beeldverhaal in een klein formaat boekje. Aan het 

eind van de workshop vertellen en tonen we elkaars verhalen. 

Met een verhaal en boekje rijker sluiten we rond 17:00 de workshop af. Er zijn een beperkt 

aantal plaatsen. Wil je meedoen meld je dan aan bij de bibliotheek of via 

infokrimpenadlek@debibliotheekkrimpenerwaard.nl. Bellen mag ook naar 0180-521951. 
 

Informatieavond maandag 16 september (herhalingsbericht) 

 
As. maandagavond 16 september vindt de jaarlijkse informatieavond plaats. Wij zouden het heel 

fijn en nuttig vinden als u op deze avond aanwezig bent. De leerkracht vertelt dan namelijk over 

hoe het dit jaar in de groep zal gaan en u krijgt de gelegenheid om vragen stellen.  

 

Het programma voor deze avond is als volgt: 

Van 18.45 uur tot 19.30 uur presentatie in de eigen klas voor de ouders van de leerlingen uit de 

groepen 5, 6, 7 en 8. 

Van 19.30 uur tot 19.45 uur pauze. Er staat een kopje koffie of thee klaar in de aula en leden van 

de OR en MR zijn ook aanwezig voor vragen en de jaarverslagen liggen ter inzage. Ook zullen de 

jaarverslagen op de site en op de app gepresenteerd worden.  

Van 19.45 uur tot 20.30 uur presentatie in de eigen klas voor de ouders van de groepen 1-2, 3 en 

4. 

We willen u vragen de leerkracht te mailen of u wel of niet op deze avond aanwezig bent en met 

hoeveel personen. De mailadressen van de leerkrachten zijn als volgt samengesteld: 

naam leerkracht @onderwijsprimair.nl. 

Dus bijv. saskiavanwijnen@onderwijsprimair.nl 
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We hopen van harte dat u komt! 

 

Wanitagids worden? 

 
De grote Wanita-ateliers zijn verplaatst naar woensdag. Woensdag 25 september is de eerste. 

En… we kunnen nog nieuwe gidsen gebruiken! Heeft u als ouder een talent, interesse en/of hobby 

welke u kunt gebruiken voor een atelier, stuur dan een mailtje naar 

directie.irene@onderwijsprimair.nl 

Te denken valt aan techniek, handwerken, dans, schilderen etc. Ook moet u het leuk vinden om 

met een groep (je) kinderen te werken. Wilt u eerst meer informatie dan kan dat ook. 

We komen graag in contact met u! 

 

Een berichtje van Hollandse IJssel in beweging (herhalingsbericht) 
Samen geld verdienen voor jouw vereniging, stichting of school? 

Speciaal voor verenigingen, stichtingen en scholen in de Krimpenerwaard en Gouwestreek 

organiseren wij op zaterdag 14 september 2019 een sportieve dag. Tijdens deze gezellige dag 

kunnen verenigingen, stichtingen en scholen een financiële sponsorbijdrage bij elkaar fietsen 

en wandelen. 

Dit jaar bieden wij in samenwerking met TC de Waardrenner en Bureau Mens & Groen twee 

mooie fietstochten en een wandeltocht door de Krimpenerwaard aan. Voor de kinderen 

organiseren wij ook dit jaar weer een avontuurlijke kinderroute en een stoere Survivaltocht in 

het Loetbos. Kinderen kunnen zelf of met hun ouders aan deze tochten meedoen. 

Met bovengenoemd evenement kan er dus geld opgehaald worden voor school. Om meer geld 

binnen te halen en de kinderen meer betrokken te laten zijn, vragen we de kinderen mee te 

denken aan de besteding van het op te halen bedrag. En we komen nu al met het nr., dat 

doorgegeven moet worden als je deelneemt:  nr 41 voor de Ireneschool. 

 

Gevonden voorwerpen 

 
Bij de onderbouwingang naast de deur, staat een bak waarin we gevonden voorwerpen bewaren. 

Eens in de zoveel tijd legen we deze bak. 

Dus mist u een beker, gymtas etc, kijk dan ook eens in deze bak. 
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Belangrijke data de komende tijd  

 
Zaterdag 14 september Krimpenerwaard in beweging 

Maandag 16 september informatieavond 

Woensdag 25 september Wanitamiddag  

Donderdag 26 en vrijdag 27 september kamp groep 7 

Woensdag 2 oktober opening Kinderboekenweek 

Vrijdag 4 oktober studiedag, alle kinderen zijn vrij 

Vrijdagmiddag 18 oktober periodeafsluiting groepen 1-2 a, 5 en 8 

Maandag 21 oktober tot en met vrijdag 28 oktober herfstvakantie 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


