
  

   
Een nieuw onderwijsjaar met nieuwe kansen  
Hopelijk hebben we de afgelopen weken een beetje bij kunnen komen van de 
spanning die het Coronavirus op ons dagelijks leven heeft gehad en misschien 
nog steeds heeft of weer zal krijgen. Het is en blijft een onzekere tijd ondanks 
dat veel van alle volwassenen zijn gevaccineerd en de impact van het virus op 
onze gezondheid minder groot zou moeten zijn. We proberen voorzichtig 
kleine stappen te zetten naar hoe het eerder was en daarbij blijven we u 
vragen om de richtlijnen te blijven volgen. Hoewel we hopen dat het 
onderwijs in de komende periode zonder onderbrekingen zal verlopen, bieden we aan alle kinderen de 
mogelijkheid om extra onderwijstijd te krijgenop maandag- dinsdag- en donderdagmiddag van 14.45 uur 
tot 15.30 uur. Kinderen kunnen dan begeleiding krijgen bij het huiswerk, extra oefenen, uitleg krijgen of 
aan eigen taken werken. Dit onderwijs zal verzorgd worden door studenten en onderwijs-assistenten 
onder begeleiding van leerkrachten. U kunt uw kind hiervoor aanmelden bij de groepsleerkracht van uw 
kind. We gaan hiermee starten in de 3e week van het onderwijsjaar. Zo proberen we de eventuele 
leervertraging die kinderen hebben opgelopen te verkleinen. Buiten dat we er een leerzaam onderwijsjaar 
van willen maken, hopen we dat er ook weer andere activiteiten mogelijk zijn waar kinderen veel plezier 
aan kunnen beleven. Ook zou het fijn zijn als we weer meer mogelijkheden hebben om u, als ouders, te 
betrekken bij het onderwijs en de activiteiten. 

 
Rectificatie groepsindeling kleuters 
Helaas is er verwarring ontstaan door een foutieve benaming van de kleutergroepen die gekoppeld zijn 
aan de leerkrachten. Dit staat straks ook onjuist in de jaarkalender. Mijn excuus hiervoor. Hierdoor is het 
misschien ook niet duidelijk op welke dag er gezwommen moet worden, dus wilt u hier nogmaals goed 
naar kijken.  
De juiste indeling is als volgt: 
Groep 1A/2A Juf Lisanne 
Groep 1B/2B Juf Marja en juf Britt 
Groep 1C/2C Juf Reinieke en juf Suzanne 

 
Startdienst 
Ook dit nieuwe onderwijsjaar durven we het nog niet aan om met de andere locaties van PIT in Hendrik-
Ido-Ambacht een gezamenlijke startdienst te organiseren. Hopelijk kan dit in de toekomst wel weer en is 
het ook weer mogelijk om een Samenwerkingsdienst met de kerken te organiseren. 
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Wat is je plan? 
Aan het begin van dit onderwijsjaar lezen we verhalen over Jakob uit het bijbelboek Genesis. Jakob krijgt 
het voor elkaar om in plaats van zijn oudere broer de zegen van hun vader te krijgen. Later moet hij 
vluchten. Hij trouwt met een vrouw waar hij niet van houdt en daarna ook nog met een vrouw waar hij 
wel van houdt, en met een slim plan krijgt hij een grote kudde bij elkaar. Zo ontvouwt zich een verhaal 
van iemand die voortdurend plannen maakt, soms ook impulsief handelt, en vervolgens ontdekt dat het 
toch anders loopt dan hij had gedacht. Daarbij ontdekt hij dat zijn leven niet afhangt van zijn eigen keuzes 
en beslissingen: er is een God die met hem meegaat, wat er ook gebeurt.  
De verhalen zullen in de groepen een aanleiding zijn om met elkaar te praten over de vraag: Wat is jouw 
plan? En wat doe je als alles net even anders loopt dan je gedacht had? Zo zijn het verhalen over keuzes 
die je maakt, over weerbaarheid en improvisatievermogen. Én over vertrouwen: De verhalen laten zien 
dat je er niet alleen voor staat! 

 
 
 

Actief leren op de babygroep 
In de zomervakantie hebben de dreumesen zelf  vormen gemaakt van klei en deze ook 
geleerd te benoemen! Zo zijn de vierkanten en ballen benoemd. Op deze manier is er 
iedere dag iets leuks en leerzaams te doen voor onze jongste kinderen op het kind-
centrum. Kinderen leren hier van de medewerkers maar ook van elkaar en ontwikkelen 
zich zo in een ontspannen en gezellige sfeer. 

 
Fotograaf  
Ook dit jaar kan de fotograaf gelukkig komen om foto’s te maken van alle kinderen op het kindcentrum en 
hun broertjes en zusjes. Om alles goed te laten verlopen is er de volgende planning: 

Dinsdag 12 oktober   Groep 1 tm 8 en de broertjes en zusjes van deze groepen 
Donderdag 14 oktober  PSG, Kinderdagopvang en de broertjes en zusjes  
 
Informatie over de exacte tijden ontvangt u later van ons. 

 
Afspraak van de maand:  
Laten we aardig en behulpzaam zijn, doe elkaar vooral geen pijn! 

 
Informatieavond  
We hebben gelukkig weer de mogelijkheid om de informatieavond live te organiseren 
en persoonlijk kennis met u maken. We willen u graag informeren over de doelen die 
we komend onderwijsjaar in de verschillende groepen willen bereiken. Wilt u met 1 
volwassene per kind komen om de 1.5 m. onderlinge afstand te kunnen garanderen. 
Om ouders van meerdere kinderen de gelegenheid te geven om in verschillende 
groepen aan te sluiten, is het rooster als volgt: 
Groep 5 t/m 8  19.00 uur 
Groep 1 t/m 4  20.00 uur 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Roosters 
In de tweede week van het onderwijsjaar gaan de volgende activiteiten volgens rooster weer van start 
Gymrooster De Ridderhallen 

Maandag 
Groep 3:  08.30 uur-09.15 uur  
Groep 4:  09.15 uur-10.15 uur 
Groep 5:  10.15 uur-11.15 uur 
Groep 6:  11.15 uur-12.15 uur 
Groep 7:  12.45 uur-13.45 uur 
Groep 8:  13.45 uur-14.30 uur 
 
Zwemrooster De Louwert 
Maandag 09.00 uur-09.30 uur Groep 1A/2A 
Dinsdag 13.50 uur-14.20 uur Groep 1B/2B en groep 3 
Woensdag 12.00 uur-12.30 uur Groep 1C/2C 
Vrijdag  11.30 uur-12.00 uur Groep 4 t/m 8 kinderen zonder diploma 

 
Agenda 
2 september  Informatieavond groep 1 t/m 8 
21 september  Informatieavond VO groep 8 
6 oktober  Start KinderBoekenWeek 
12 oktober   Fotograaf groep 1 t/m 8 en de broertjes en zusjes van deze groepen 
14 oktober   Fotograaf PSG, Kinderdagopvang en de broertjes en zusjes  
15 oktober   Afsluiting KinderBoekenWeek 
16 oktober t/m 
24 oktober  Herfstvakantie 

 
 

Bijbelrooster Kind op Maandag 
30 augustus - 3 september 2021 
Isaak en Rebekka, Genesis 24 
Het eerstgeboorterecht, Genesis 25:27-34 
Esau trouwt met Jehudit, Genesis 26:34-35 

6 september -10 september 2021 
Isaäk roept zijn zoon bij zich, Genesis 27:1-17 
Jakob krijgt de zegen, Genesis 27:18-29 
Esau komt terug, Genesis 27:30-46

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


