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Aan de ouders / verzorger(s)  
Hierbij ontvangt u de zevende nieuwsbrief van het schooljaar 2020-2021.  
Door middel van deze nieuwsbrief informeren we u over de lopende zaken in 
onze school. Wij proberen u zoveel mogelijk op de hoogte te houden. Bekijk ook 
de website en de Parro app voor informatie.  
Hartelijke groet, mede namens het team, Danielle van den Berg- de Jong. 
Voor alle data geldt Deo Volente. 
 

 
Om bij stil te staan 
 

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer, 
Hij brengt al de Zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heeren, blijd' en welgezind, 
en zegt telkenkere: Christus overwint! 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer.  
  
 

 
Welkom  
Wij heten Jessie Schaafsma van harte welkom op onze school.  
We wensen je een hele fijne basisschooltijd toe op de KJS.  
 

 
Juf Sonja stelt zich voor 
Beste ouders, 
Graag stel ik mij even voor. Ik ben Sonja Olislagers. Ik woon in Krimpen aan 
den IJssel, ben 41 jaar en moeder van 4 kinderen. In verband met een 
reorganisatie raakte ik begin dit jaar mijn baan als secretaresse kwijt en 
besloot ik tot omscholing om mijn lang verwachte droom waar te maken om 
voor de klas te kunnen staan. Ik vind het geweldig om deze periode (maart-
zomervakantie) mee te lopen in de klassen bij jullie prachtige, lieve, unieke 
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kinderen en om te leren hoe het vak leerkracht is. Als ik aan alle 
toelatingstoetsen en eisen voldoe, hoop ik in september met de Pabo te 
starten. Wellicht komen we elkaar op het schoolplein of in de wandelgangen 
nog eens tegen. 
 

 
Terugblik Projectweek 
We hebben twee mooie projectweken achter de rug. Wat hebben we ons 
kunnen verwonderen over al die bijzondere uitvindingen, technieken en 
proefjes die betrekking hadden op ons thema. Helaas heeft u als ouder(s) 
alleen via verhalen, voorbereidingen op proefjes en via de foto’s / filmpjes op 
Parro mee kunnen genieten. Wij mogen met elkaar terugkijken op een heel 
leerzaam en leuk project!  
 

 
Cito M toetsen  
Toen de scholen in december 2020 voor de tweede keer gesloten werden, 
stond iedereen weer voor een uitdagende puzzel. U als ouders zeker; naast alle 
gewone bezigheden en werkzaamheden was u nauw betrokken bij het 
thuisonderwijs voor de kinderen. De leerkrachten hebben op afstand 
lesgegeven en geprobeerd zoveel mogelijk te begeleiden en ondersteunen bij 
de lesstof. Vanaf de kant van school alle waardering voor uw betrokkenheid en 
inzet in deze periode! 
Inmiddels gaan we gelukkig alweer een poosje naar school. In de eerste weken 
hebben we veel aandacht besteed aan het weer wennen aan het 'gewone' 
schoolleven en de interactie met elkaar. We vinden het belangrijk om oog te 
hebben voor wat de kinderen hebben ervaren en hoe deze periode voor hen 
geweest is. Daarnaast willen we de draad van het lesgeven weer goed 
oppakken en het aanbod van de lessen weer effectief vormgeven. We hebben 
er daarom als school, net als de andere scholen binnen de PCPO 
Krimpenerwaard, voor gekozen om de geplande cito toetsen in maart af te 
nemen. Hierdoor kunnen we in kaart brengen hoe de ontwikkeling van de 
leerlingen verloopt. De toetsen zijn bedoeld om te bepalen welke lesstof nog 
extra aandacht moet krijgen. Hierdoor kunnen we goed aansluiten bij het 
niveau en tempo van uw kind. De resultaten van de toetsen laten zien dat 
sommige kinderen anders hebben gescoord dan andere jaren. We willen echter 
nadrukkelijk niet spreken over leerachterstanden, zoals in de media veel 
gebeurt, maar vooral letten op de groei die kinderen hebben doorgemaakt en 
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hen ondersteunen bij dat wat ze nodig hebben om verder te ontwikkelen. Door 
in kaart te brengen wat de leerlingen in de achterliggende periode geleerd 
hebben, kunnen we het onderwijsaanbod tot de zomervakantie vormgeven met 
een aanbod dat past bij de ontwikkeling van het kind. 
 

 
Eindtoets groep 8 & Entreetoets groep 7:  
De Eindtoets voor groep 8 en de Entreetoets voor groep 7 staan gepland op 
dinsdagochtend 20 april tot donderdagochtend 22 april. De cito wordt alleen op 
de ochtenden afgenomen. 
  

 
Koningsspelen 
Op 22 april (groep 1-2) en 23 april (groep 3-8) hopen we met elkaar de 
Koningsspelen te vieren! Op deze sportieve, gezellige en hopelijk stralende dag 
zijn er leuke activiteiten georganiseerd. We kunnen natuurlijk nog niet alles 
prijsgeven, maar voor elk kind is er een leuke en sportieve activiteit! Er zijn 
verschillende workshops waarbij kinderen in contact komen met balsporten, 
atletiek en nog veel meer! De dag begint 'gewoon' om 8.30 uur. Omdat er dit 
jaar geen koningsontbijt is, willen we vragen om uw kind(eren) een lekker 
ontbijt mee te geven, zodat we met elkaar toch gezellig kunnen ontbijten, dit 
geldt voor de kinderen van groep 3-8. Tussen de middag zorgt de school voor 
de lunch voor groep 1-8.. I.v.m. de coronaregels zal er dit jaar geen 
kleedjesmarkt zijn, waardoor uw kind(eren) om 13.00 uur uit zijn. Uiteraard is 
er wel opvang tot 14.00 uur als dat eventueel nodig is. Wilt u dit doorgeven aan 
de desbetreffende leerkracht(en)? Kortom, een superleuke dag waarbij genoeg 
te beleven valt! Wij hebben er ontzettend veel zin in! 
Met sportieve groet, de sportcommissie 
 

 
Verlof juf Carin en juf Saskia  
De zoektocht m.b.t. vervanging voor juf Carin en juf Saskia is nog in volle gang. 
Zodra er meer informatie beschikbaar is over de nieuwe leerkracht(en), zullen 
wij u zo spoedig mogelijk informeren.  
 

 
Herhaling: Concept vakantierooster  2021-2022 
herfstvakantie 18-10-'21 t/m 22-10-'21 ma t/m vr 
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kerstvakantie 25-12-'21 t/m 07-01-'22 2 weken 

voorjaarsvakantie 28-02-'22 t/m 04-03-'22 ma t/m vr 

Goede Vrijdag / Pasen 15-04-'22 t/m 17-04-'22 vr t/m ma 

meivakantie 02-05-'22 t/m 06-05-'22 ma t/m vr 

hemelvaart 26-05-'22 t/m 27-05-'22 do t/m vr 

2e pinksterdag 06-06-'22 t/m 06-06-'22 ma 

zomervakantie 11-07-'22 t/m 19-08-'22 ma t/m vr 

 
De extra week meivakantie en de 5 studiedagen zijn nog niet bekend.  
Deze worden t.z.t. aan u doorgegeven.   
 

 
Studiedag 21 mei 2021 
Op vrijdag 21 mei zijn de kinderen de hele dag vrij i.v.m. een studiedag. Deze 
studiedag is conform het jaarrooster. De leerlingen hebben een extra lang 
Pinksterweekend.  
 

 
Herinnering: Oproep ouderbijdrage  
De overheid vergoedt scholen voor een groot aantal activiteiten en kosten. 
Extra activiteiten moeten door de school zelf worden bekostigd. daarvoor 
wordt een ouderbijdrage gevraagd. Van deze ouderbijdrage worden de 
volgende kosten betaald:     
* Cadeautjes en traktaties bij het Pietenfeest.     
* Boeken voor het Kerstfeest + traktaties rondom overige feesten en 
vieringen.     
* Extra activiteiten rondom projectweken+ organisatie ouderavonden.     
* Excursies, etc.     
De inkomsten én uitgaven van deze ouderbijdrage worden jaarlijks tot in detail 
verantwoord aan de MR. Het geïncasseerde bedrag wordt daarom alleen voor 
de hierboven genoemde doeleinden gebruikt. Ieder jaar vragen wij dan ook van 
de ouders een vrijwillige bijdrage. Daarvan betalen we de bovengenoemde 
kosten.   
Wij ontvangen het bedrag in de maand februari/maart graag via het volgende 
bankrekeningnummer:IBAN:NL85RABO0333843134  o.v.v. Ouderbijdrage  t.n.v. 
PCPO Krimpenerwaard, Hoge Molenwerf 1.    
De bedragen voor de ouderbijdrage zijn:    
1 kind             =  € 30,-    



 

5 

 

2 kind(eren) =  € 60,-    
3 kind(eren) =  € 80,-    
4 kind(eren)=   € 95,-    
* Heeft u één kind op onze school dan betaalt u €30,-      
* Heeft u twee kinderen op school dan betaalt u € 60,-      
* Heeft u drie kinderen op school dan betaalt u voor het derde kind €20,-     
* Heeft u vier kinderen op school, dan betaalt u voor het vierde kind €15,-.     
We verzoeken u vriendelijk de betaling tijdig te regelen, om ‘aanmaningen’ te 
voorkomen. Dat scheelt ons veel werk en u frustratie.     
Mocht u niet in staat zijn om de ouderbijdrage te betalen dan vernemen wij dat 
graag.     
Daarbij merken we op dat we ook uw bijdrage voor ons sponsorkind zeer 
waarderen. Als richtlijn hanteren we daarvoor een bedrag van €8,50 per 
leerling. Dit zit niet bij de 30,- inbegrepen. Voorbeeld: ouderbijdrage één kind 
€30,- + adoptiekind €8,50 = €38,50 (zie onderstaande informatie over ons 
sponsorkind).    
   
Sponsormeisje van de school    
Sravani woont in India. Ze heeft een vader, moeder, een zusje en twee 
broertjes. Thuis zijn ze erg arm. De ouders van Sravani zijn niet in staat om het 
eten en school te betalen voor haar, maar met onze bijdrage wordt dit mogelijk 
voor haar.  Sravani schrijft in haar brieven over haar leven in India en over 
school. Ze luistert graag naar de Bijbelverhalen die verteld worden. We 
wensen Sravani Gods zegen!    
 

 
Herhaling mededelingen 
  
Toestemmingsverklaring privacy 

Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om beeldmateriaal te delen. U kunt dit zelf 
doen via de Parro app. Wilt u dit dan ook z.s.m. doen?    

1. Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'.  
2. Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'.  
3. Geef aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind.  

Heeft u hulp nodig dan kunt u altijd even langskomen, dan help ik u graag.   
 
Trakteren 
Wij merken als leerkrachten dat er steeds grotere traktaties de school binnen komen. De 
kinderen kunnen dit vaak niet op of zijn heel lang bezig om de traktatie op te eten. Dit dilemma 
hebben wij met de MR besproken en de afspraak gemaakt om voortaan 1 ding te trakteren. Te 
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denken aan 1 zakje chips, 1 koek, 1 stuks snoep, 1 stuk fruit (gesneden mag uiteraard ook) of 1 
stuks speelgoed. 
 
Fruitdag 

Woensdag is fruitdag op de KJS. Hoeveel fruit u meegeeft beslist u uiteraard zelf. Wel graag in 
een handzaam en gemakkelijk eetbaar formaat.  
  
Bibliotheekboeken 
Elke leerling kan max. 3 boeken per week (kosteloos) lenen. Wilt u een stevige tas meegeven 
zodat de boeken niet beschadigen? Het uitlenen zal in het vervolg op vrijdag van 13.00-14.00 uur 
plaatsvinden. 
  
Ouderportaal en Parro 

U kunt, als ouders, inloggen in het ouderportaal van onze school. Dit kan via: 
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?0   
Ben u uw inloggegevens kwijt, graag even een mailtje naar d.jong@jslag.nl.  Dan ontvangt u 
nieuwe gegevens.  
  
Luizencontrole 

Elke tweede week na de vakantie (dinsdag) worden de leerlingen op luizen gecontroleerd. Wij 
gaan ervanuit dat u uw kind(eren) zelf goed controleert.    
De kinderen komen in de eerste week dus luisvrij naar school. In de tweede week komen de 
luizenmoeders controleren of de leerlingen daadwerkelijk luisvrij zijn.    
Als uw kind(eren) luis heeft, krijgt u hier persoonlijk bericht van.    
   
Informatieborden  
Bij de ingang van de kleuters en bij de ingang van groep 3/4 hangt een speciale plek om posters 
op te hangen. Een deel van de prikborden is bestemd voor de school om informatie te delen over 
onderwijskundige zaken en een ander deel waar u als ouders posters op kunt hangen voor 
speciale activiteiten in de wijk. Dit voorkomt de grote hoeveelheid posters op de ramen. U kunt 
zelf de posters ophangen op de daarvoor bestemde plek. Als school delen wij geen folders meer 
uit.  

 
Agenda 
 

Maart  

01 Julianapost 

April 
01 Paasviering in de klas 

01 Julianapost 

02 Goede vrijdag (kinderen vrij) 

05 Tweede Paasdag (kinderen vrij) 
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08 Koffiemorgen 2 (gaat niet door) 

15 GMR vergadering  

20 Eindtoets groep 8 / Entree groep 7 

21 Eindtoets groep 8 / Entree groep 7 

22 Eindtoets groep 8 / Entree groep 7 

23 Landelijke Koningsspelen 

26 Juf Saskia en juf Carin met zwangerschapsverlof 

27 Koningsdag (kinderen vrij) 

Mei 
03 Begin meivakantie  

07 Einde meivakantie 

13 Hemelvaartsdag (vrij) 

14 Dag na Hemelvaartsdag (vrij) 

17  Julianapost 

 


