
 

Nieuwsflits 

 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 

In deze Nieuwsflits praten we u weer even bij. 

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Schroom niet om het ons te laten weten. Mailen, bellen, 

even langslopen, kiest u zelf wat u prettig vindt.  

 

Hemelvaart/Pinksteren 

In de komende weken hopen we (in de klassen) stil te staan bij het heilsfeit van Hemelvaart en 

Pinksteren. Nadat de Heere Jezus Zijn opstandingskracht heeft getoond op Paasmorgen, mogen 

we nu ook gaan herdenken dat Hij deze zaligheid wegschenkt aan verloren zondaren door de  

uitstorting van de Heilige Geest. We bidden of die Geest ook in onze tijd, in onze school nog rijk 

wil werken onder jong en oud. Verdiend hebben we het niet, maar we mogen weten dat Hij door 

gaat met Zijn werk om een Kerk bijeen te vergaderen uit alle geslachten, volken en 

kerkverbanden.  Opdat Zijn Koninkrijk kome. Wilt u bidden voor het onderwijs op onze school, 

maar bovenal voor het zielenheil van de kinderen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd?     

 

Nieuwe gezinnen/leerlingen 

In achterliggende periode mochten we twee nieuwe gezinnen welkom heten op onze school. 

Familie den Hoed is verhuisd vanuit Barendrecht naar Streefkerk. Ik heb van moeder begrepen 

dat het inburgeren al goed gaat. We wensen het gezin een fijne tijd toe in ons mooie dorp en 

hopen dat Levy (groep 5) en Vera-Lieke (groep 2) snel bij ons gewend zullen zijn.  

 

Familie Akkerman uit Nieuw-Lekkerland stapt binnenkort over naar onze school. Jodieke start 

maandag 27 mei in groep 6 en Robert start woensdag 12 juni in groep 2. We heten hen met hun 

ouders van harte welkom en wensen ook deze kinderen een goede tijd toe bij ons op school.  

 

Geboren 

Familie de Jong werd verblijd met de geboorte van een zoon en broertje. Leven werd gespaard 

en nieuw leven geschonken. Hiervoor past enkel dankbaarheid. 

Ze noemen hem Geert. De trotse broers en zus zijn: Pieter, William (gr. 7), Marien (gr. 6), Niels 

(gr. 5), Jelco (gr. 4), Anne-Sofie (gr. 1) en Mart-Jan. 
We wensen de ouders van harte Gods zegen toe in de opvoeding van hun kinderen. 

 

Personeel 

Vandaag is juf E. (Esmaralda) van Buuren benoemd in de vacature voor groep 3 in het komende 

cursusjaar. Zij is momenteel leerkracht op de Koelmanschool in Gorinchem en stapt na 28 jaar 

over naar onze school. We heten haar alvast van harte welkom en verwachten dat ze een mooie 

bijdrage kan leveren aan ons team/onze school waarin passie en vakmanschap centraal staan.  

 

Juf Aalvanger hoopt haar LIO stage donderdag 6 juni af te ronden. Dan zit de periode van 20 

weken er al weer op. De juf blijft lesgeven in groep 2 op maandag en dinsdag tot aan de 

zomervakantie. Juf Van den Dool staat vanaf 12 juni weer op woensdag en donderdag voor de 

groep.  
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Volgend cursusjaar hoopt juf Aalvanger op de Calvijnschool in Leerdam te gaan werken waar ze 

is benoemd als leerkracht voor groep 4. We willen haar vanaf deze plaats nogmaals van harte 

feliciteren met deze benoeming.  

 

Luizencontrole 

In tegenstelling tot vorig cursusjaar gaat het dit jaar erg goed met de afwezigheid van hoofdluis. 

We zijn ook blij dat de zgn. kriebelmoeders elke keer weer paraat staan. Op deze wijze houden 

we goed zicht op evt. aanwezige hoofdluis in de school.  

Als u zelf hoofdsluis constateert, graag dit z.s.m. doorgeven aan de leerkracht. Dan kunnen wij 

gelijk actie ondernemen. In verband met de lange periode tussen mei- en zomervakantie zal op 

dinsdag 11 juni (na Pinksteren) nog een keer een controlemoment plaats vinden. 

 

Opbrengst Timotheos 

Voor stichting Timotheos hebben we 2 acties gehouden in het afgelopen schooljaar. De eerste 

actie was de rookworstenactie waar groep 4 tot 8 hard mee aan de slag zijn gegaan! Het 

eindbedrag van deze actie was €1451,45. Voor de bovenbouw is dit geld bestemd om Bijbels te 

geven aan mensen die op het platteland in Malawi wonen.  

 

De tweede actie heeft €932,22 opgehaald. Hiervoor heeft groep 1 tot 3 een kaart gekregen 

waarop ze allerlei spullen konden afkruisen voor het goede doel. Het geld dat is opgehaald is 

bedoeld  voor de toiletten en de keuken van de kleuters op een school in Malawi, zodat deze 

kinderen onder hygiënische omstandigheden en met een volle buik naar school kunnen.  

 

Zo hebben we aan het eind van dit schooljaar met de acties het mooie bedrag €2383,67 opgehaald 

voor de mensen in Malawi! Hartelijk dank ook namens stichting Timotheos!  

 

Bedankmoment vrijwilligers 

Ook in het achterliggende jaar zijn weer veel vrijwilligers werkzaam geweest in de school en voor 

de leerlingen. We willen onze dank en waardering uitspreken tijdens het bedankmoment voor 

vrijwilligers. Dit staat gepland op donderdag 4 juli van 11.00-12.00 uur. 

’s Middags zijn de leerlingen vrij i.v.m. het schrijven van rapporten door de leerkrachten.  

Dus bent u leesmoeder, luizen/kriebelmoeder, computermoeder, handwerkouder, klassenouder, 

pleinwachtouder, controleerde u verteltassen of nam u plaats in de MR of activiteitencommissie? We 

ontmoeten u dan graag donderdag 4 juli. En zien we per ongeluk iemand over het hoofd? Dan 

horen we het graag! 

  



 

Centrale Eindtoets 

De leerlingen uit groep 8 hebben de Centrale Eindtoets weer achter de rug. Onze school had 

een score van 534.3 en het landelijk gemiddelde ligt dit jaar op 535.7. Tegelijkertijd past de score 

wel in grote lijn bij de groep en ligt het resultaat boven de ondergrens die de inspectie voor onze 

school hanteert. De ondergrens wordt vastgesteld voor scholen met dezelfde leerlingpopulatie 

zodat er meer recht gedaan wordt aan scholen met verschillende typen leerlingen. 

De ondergrens voor onze school is dit jaar: 533.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij analyseren de uitslagen van alle Citotoetsen, dus ook van deze Eindtoets en onderzoeken of 

we ons schoolbeleid moeten aanpassen. Op deze manier gebruiken we de uitslag van de toets als 

reflectiemiddel voor ons handelen en willen we onze onderwijskundige kwaliteit op peil houden 

of verder verhogen.  

 

 
 

 

Flessendoppen 

Juf Deelen heeft onlangs weer een hele tas vol flessendoppen afgegeven in Nieuw-Lekkerland. 

Deze doppen zijn geld waard voor de opleiding van blindengeleidehonden. U kunt dus nog steeds 

doppen bij ons inleveren.   
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Verder kunt u bij ons terecht voor het inleveren van postzegels, statiegeldflessen, batterijen, oud 

frituurvet (gele container op het plein). Wij willen op deze manier zoveel mogelijk afval scheiden 

en een steentje bijdragen aan een goed milieu.  

Wilt u vanuit dit oogpunt ook rekening houden met de hoeveelheid afval die er in klassen ontstaat 

tijdens de pauze? We waarderen het als u zoveel mogelijk gebruik maakt van een trommeltje.  

 

Schoolfotograaf 

Op dinsdag 2 juli hoopt fotograaf Koch naar onze school te komen. Dit jaar zijn groepsfoto’s en 

portretfoto’s aan de beurt. Ook willen we de mogelijkheid bieden om als gezin op de foto te 

gaan. Nadere informatie ontvangt u binnenkort.  

 

Wedstrijden 

Als school doen we regelmatig mee aan een wedstrijd aangezien we wel houden van een beetje 

‘actie’ in de school. Daarnaast leren we hiermee ook andere vaardigheden aan. Wat denkt u van 

sociale vaardigheden, doorzettingsvermogen, samenwerken enz.? 

 

Come back meal 

Geerlize Bakker strijdt volgende week woensdag in de finale van de kookwedstrijd voor 

veteranen tegen vier andere leerlingen van scholen uit Nederland. Met haar rood-wit-blauw 

toetje werd het recept van Geerlize uitgekozen uit 184 recepten. Het blijft nog even spannend… 

er staat een ontmoeting met de koning op het spel…! 

 

Kangoeroe - rekenen 

De uitslagen van de Kangoeroewedstrijd zijn binnen. De leerlingen die meegedaan hebben hun 

certificaat in ontvangst genomen. Maria Snijder uit groep 8 is één van de winnaars van de landelijke 

kleurwedstrijd!  

 
Ewaste-race 

De leerlingen van groep 8 hebben in een paar weken tijd 4184 elektrische apparaten verzameld! 

Een spannende race… met als resultaat een mooie derde plaats! 

 

Bank-Battle groep 8 

Bij de Bank-Battle staat samenwerken én kennis delen centraal. Een race tegen de klok was het 

om alle codes te kraken. Aan de eindopdracht hebben de leerlingen 647 seconden besteed. Goed 

voor een derde plaats in onze poule! 

 

Belangrijke data 

 

Let op: de studiemiddag van dinsdag 25 juni is verschoven naar donderdag 27 juni! 
 

Mei 

30  Hemelvaartsdag 

31 Extra vrije dag 

 

Juni  

3-7  praktijklessen verkeer groep 1 t/m 2 

4 ouderspreekuur 

10 Tweede Pinksterdag 

11 luizencontrole  

16 juf Deelen jarig 



 

17 ledenvergadering school 

27 studiemiddag team: alle leerlingen vrij 

27 juf J. den Ouden jarig 

 

Juli 

2 ouderspreekuur 

2 schoolfotograaf 

4 bedankmoment vrijwilligers 

4 rapporten maken: alle leerlingen  

 ’s middags vrij 

11 wenmiddag 

16 afscheidsavond groep 8 

19 rapport 2 mee 

19 vanaf 12.00 uur alle leerlingen vrij 

20 juf Hoogvliet jarig 

 

19 juli t/m 30 augustus  

 ZOMERVAKANTIE 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

H.J. den Ouden 

Directeur 

 Volop aandacht van de leerlingen uit groep 5 tijdens de excursie in Slot Loevestein. Wij leren niet alleen uit de 

boeken, maar ook in de maatschappij; de ‘echte’ wereld om ons heen! 

 

We willen alle ouders hartelijk bedanken die meehelpen deze vorm van leren mogelijk te maken! 


