
 

 

 

 

 

 

Aan de ouders en/of verzorgers van onze leerlingen,  

Deze week maar 3 daagjes school. Donderdag is het 

Hemelvaartsdag en de dag erna, op vrijdag, is de school gesloten en 

zijn alle kinderen en leerkrachten vrij. Ook 2e Pinksterdag (maandag 

6 juni) is een vrije dag. 

Welkom. In groep 1/2c heten we Britte van harte welkom. We wensen je een hele fijne tijd toe bij 

ons op school. 

Noodweer. Afgelopen donderdag 19 mei barstte vlak voor de aanvang van de middaglessen een 

noodweer los boven Alblasserdam. De hoeveelheid water die in korte tijd viel was zo groot dat er 

behoorlijke plassen ontstonden op het plein. Een aantal dappere ouders liep met of zonder schoenen 

door de diepe plassen op het schoolplein om hun kinderen binnen te brengen. Ondanks de overlast 

die u ervaren hebt, hebben wij vanaf het bordes het spektakel staan bekijken. Zag er best leuk uit 

zoals sommige ouders creatief waren om zo droog mogelijk binnen te komen. 

Waar het precies door komt, is niet helemaal duidelijk. Er wordt gesproken over klimaatverandering. 

Hoe en wat precies, laten we even in het midden. Dat het in de toekomst vaker voor kan komen is 

wel te verwachten. Graag willen wij voorop stellen dat veiligheid boven alles gaat. Als een dergelijke 

bui (met mogelijk onweer) losbarst bij het uitgaan van de school, houden wij de kinderen eerst 

binnen tot het minder wordt. Bij aanvang van de lessen doen wij een beroep op uw 

verantwoordelijkheid. Als het niet verantwoord is om uzelf en uw kinderen door het noodweer naar 

school te brengen mag u later komen. In het geval van noodweer zijn het vaak buien die binnen korte 

tijd voorbij trekken. Breng uzelf en uw kinderen niet onnodig in gevaar! Hier zijn we samen 

verantwoordelijk voor. 

Schoolkorfbaltoernooi. Het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi komt er weer aan. Dit zal plaatsvinden 

op vrijdag 24 juni op Sportpark Molenzicht (inloop 17.00 uur en start van de wedstrijd is om 17.30 

uur). Dit jaar is er geen extra training voorafgaand aan het toernooi. 

Leerlingen van groep 5 t/m 8 kunnen zich hiervoor opgeven middels het opgaveformulier dat is 

uitgedeeld. Deze opgaveformulieren moeten vóór woensdag 25 mei weer ingeleverd worden. Dat 

mag bij de leerkracht. We hopen op een gezellige avond en een sportief toernooi. Doe je mee?! 

Vragenlijst veiligheid. Uw kinderen gaan dagelijks naar onze school. Dat is fijn. Wij willen de kinderen 

graag een veilige plek bieden. Hiervoor doen wij ons best. Maar doen wij dit op de goede manier? 

Meten is weten! Om deze reden ontvangt u regelmatig enquêtes van allerlei organisaties en 

bedrijven. Omdat wij graag willen weten hoe u de veiligheid voor uw kinderen op onze school 

ervaart, hebben wij u ook een vragenlijst gestuurd. Hopelijk kunt u tijd vrijmaken om deze vragenlijst 

in te vullen. U helpt ons daar in elk geval enorm mee. U doet het niet alleen voor ons, maar vooral 

voor uw kinderen. De vragenlijst staat open tot en met 31 mei. Mogen wij op uw medewerking 

rekenen?! 
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De kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 ontvangen ook een vragenlijst over hoe zij de veiligheid op 

school ervaren. 

School en Kerk Weken in Alblasserdam. Vanwege corona moesten de 

School en Kerk weken worden uitgesteld, maar nu kunnen we deze weer 

gaan houden en wel van 7 - 19 juni a.s. Het thema van deze weken is: 

“Van Wie ben jij er één?” We horen de verhalen over de moeder van de 

Here Jezus, Maria, en leren door deze verhalen de familie van de Here 

Jezus kennen. Dat brengt ons dan ook op de vraag: Van wie zijn wij er 

één? Hoe zit onze familie in elkaar, maar mogen wij ons ook familie van de Here Jezus noemen? In 

alle groepen op de Schalm, de Twijn en Het Kompas wordt over dit thema gewerkt. Er worden 

liederen geleerd en doen verschillende activiteiten. De groepen 1 t/m 5 ontvangen bezoek van één 

van de voorgangers in de klas. De groepen 6 t/m 8 brengen een bezoek aan één van de kerken. Op 

zondag 19 juni (of 26 juni) zal er een afsluitende dienst worden gehouden in de diverse kerken. Voor 

de allerjongste kinderen van 0 t/m 4 jaar zal er een dienst gehouden worden in de Elthetokerk. De 

aanvangstijden van de diverse kerken verschillen. Hierbij een overzicht van de deelnemende kerken 

en de aanvangstijden:  

Grote Kerk           -    zondag 19 juni 9.30 uur 

Ichthuskerk          -    zondag 19 juni 17.00 uur 

De Brug                -     zondag 26 juni 9.30 uur in de Ontmoetingskerk 

Elthetokerk          -     zondag 19 juni 10.00 uur - peuterdienst 

Jozua Gemeente -    zondag 19 juni 10.00 uur 

Levensbron          -    zondag 26 juni 10.45 uur 

Wandelen voor water. De kinderen uit groep 7 en 8 hebben op vrijdag 20 mei 6 kilometer 

gewandeld met 6 liter water in een rugzak. Dit 

deden ze niet in het kader van extra beweging op 

de basisschool, maar om geld op te halen voor de 

stichting ‘Wandelen voor water’. Deze stichting 

zet zich in voor water en sanitaire projecten in 

Afrika en Azië. Elk kind heeft recht op schoon 

drinkwater, is de gedachte hierachter. Vooraf 

hebben de leerlingen enkele lessen gehad over 

het belang van schoon drinkwater. Vervolgens zijn ze op zoek gegaan naar sponsoren. Door de hoge 

betrokkenheid en inzet van de leerlingen is er tot nu toe al het fantastische bedrag opgehaald van 

3.801,47 euro. Dit bedrag is inmiddels nog verder opgelopen tot 4009.96. Een fantastische opbrengst 

door een fantastische inzet. Goed gedaan! 

Schoolvoetbaltoernooi. Afgelopen woensdag was het eindelijk weer eens zover: voetbaltoernooi van 

groep 5 en 6! 2 teams van groep 5 streden mee en 1 groep 6 team. Samen met hun coaches, bedankt 

nogmaals voor degene die dit op zich hebben willen nemen, werd er gestreden,  gevoetbald en 

plezier gemaakt. Soms was het gemakkelijk en soms kostte het veel doorzettingsvermogen. Niet alles 

gaat altijd zoals je het wilt en winst en verlies is soms lastig om mee om te gaan. Maar dat deden 

deze toppers prima! Groep 6 zat in een winnende lijn en hebben dit met iedere wedstrijd 

volgehouden, ze waren niet te stoppen: een 1e plek! Gelukkig hebben we allemaal een prachtige 



beker gekregen die nu vast bij een ieder steeds staat te shinen. Op naar het volgende toernooi! 

Georganiseerd door de Ouderraad Het Kompas en de onmisbare hulp van de coaches. 

GEZOCHT: Boekentopper. Wordt u ook zo blij van boeken? Heerlijk als alle kinderen een prachtig 

boek kunnen pakken en zich even helemaal kunnen 

onderdompelen in een andere wereld. Wij worden hier 

in ieder geval heel blij van en Leontine heeft de 

afgelopen jaren dit met plezier opgepakt maar zoekt nu 

vervanging! Lijkt u het leuk om deze taak op school op te 

pakken? Laat het dan weten via 

fionabaars@outlook.com. 

De taken van deze ‘boekentopper’ bevatten 

voornamelijk: boeken uitzoeken en bestellen via de 

bibliotheek, de boekentafel in de hal verzorgen en 

inrichten naar de thema’s, stickeren en niveau bepalen 

van de nieuw binnengekomen boeken. Natuurlijk word je nog ingewerkt het aankomende jaar door 

Leontine. Op wie zouden we kunnen rekenen? 

Nieuw MR-lid. Voor de voorjaarsvakantie hebben wij een oproep gedaan voor een nieuw ouderlid in 

de MR. We zijn heel blij dat Irene Versluis zich heeft aangemeld zodat er in deze vacature is voorzien. 

Hieronder stelt zij zichzelf voor: 

Hallo, mijn naam is Irene Versluis, moeder van Manu (1/2b) en Mika. Naast mijn baan bij IHC geef ik 

muzieklessen op diverse scholen en muziekcursussen met ouderparticipatie zoals M!N! Muziek en 

Z!NG &amp; SW!NG. Ik heb me kandidaat gesteld voor de MR, omdat ik het belangrijk vind om 

betrokken te zijn bij de school en ik denk graag mee over het beleid en (nieuwe) ontwikkelingen. Ik 

hoop positief, kritisch en open te kunnen zijn binnen de MR en andere ouders te kunnen 

vertegenwoordigen. 

'Natuur'lijk Alblasserdam. 'Natuur'lijk Alblasserdam organiseert samen met Scouting Alblasserdam, 

de Natuur-bso en het abc-team een nachtje kamperen bij het Lammetjeswiel. In 2019 was dit ook al 

één van de activiteiten uit het natuurpaspoort die we met 50 kinderen hebben uitgevoerd en het was 

zó leuk dat we het heel graag nog een keer doen. Van vrijdag 10 juni 18.15 tot zaterdag 11 juni 10.30 

mag je bij het Lammetjeswiel komen slapen in een grote tent! En behalve slapen gaan we natuurlijk 

ook nog een heleboel andere toffe activiteiten doen. Er is plek voor 50 kinderen van groep 4 t/m 8, 
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dus kijk snel op https://www.abcalblasserdam.nl/een-nachtje-kamperen-2022 of er nog plek is en 

schrijf je in! 

Toptaal. Wilt u (beter) Nederlands leren? Wilt u met de computer werken? Wilt u meer weten over 

uw administratie? In de Drechtsteden zijn gratis cursussen om dit te leren. Meer informatie hierover 

vindt u in de flyer Toptaal die met deze nieuwsbrief meegestuurd wordt. 

Vacature zwangerschapsverlof. I.v.m. zwangerschapsverlof van één van onze leerkrachten ontstaat 

er binnen ons team een tijdelijke 

vacature.  

Mocht u iemand weten die voor deze 

vacature in aanmerking zou 

willen/kunnen komen dan staat het u 

vrij om deze advertentie te delen of 

onder de aandacht te brengen. 

Overige gegevens omtrent dagen en 

de periode staan in de advertentie 

vermeld. 

 

E-waste race. Op dinsdag 24 mei 

hebben groep 7a en 7b  een gastles 

e-waste ontvangen. Tijdens de 

gastles van 1,5 uur leerden de 

kinderen op een interactieve manier 

over de circulaire economie en het 

belang van het beter inzamelen van 

elektronisch afval. Ze hebben op een 

toffe manier geleerd over de 

principes van reduce, reuse, recycle. 

De kinderen leerden dat we steeds 

meer elektronische apparaten kopen, waar we steeds sneller 

afstand van nemen. Dit kan anders!  

De gastles was de start van de e-waste race: De kinderen krijgen de 

uitdaging om in 4 weken tijd (tot en met 23 juni) zoveel mogelijk 

kleine, oude elektronica in te zamelen. Als de groepen 7 per leerling gemiddeld het meeste elektrisch 

afval ophalen ten opzichte van 9 andere scholen in de regio Drechtsteden, winnen zij een volledig 

verzorgde schoolreis naar de Nemo in Amsterdam.  

Als u thuis nog kleine elektronica heeft liggen, kunt u dit inleveren in de klassen van groep 7a en 7b. 

Avondvierdaagse Alblasserdam. Dit jaar wordt voor de 20e keer de avondvierdaagse van 

Alblasserdam gelopen en wel van 20 t/m 23 juni. We hopen dat jullie er weer zin in hebben en 

gezellig komen lopen. Omdat het een jubileumjaar is, is de editie feestelijker dan anders. Op de 

laatste avond organiseren we een leuke show op het Scheldeplein, die start na het ophalen van de 

medaille. Voor de lopers op de 10 km is er een speciale route. Hierbij is het belangrijk dat je als loper 

ingeschreven bent, want anders kan je niet alle routes lopen. Wat dit is, blijft nog een verrassing. 

Inschrijven: 

We willen graag van te voren weten hoeveel deelnemers er zijn. Daarnaast is het voor de organisatie 

van het evenement ook belangrijk dat iedereen akkoord gaat met het wandelregelement (zie 

website). U kunt kiezen voor een wandelkaart waarbij u alle versnaperingen krijgt, het presentje 



krijgt en een medaille. Of u kiest voor een begeleiderskaart, die niet gebonden is aan een persoon en 

dan krijgt u wel de consumpties die onderweg worden uitgedeeld, maar niet de medaille en het 

kindgerichte presentje. Deze kaart kost 2 euro. 

Inschrijven kan dit jaar voor het eerst ook digitaal. Ga naar www.avd-alblasserdam.nl. De inschrijving 

kost dan € 4.00 en € 1.00 servicekosten per persoon (digitaal inschrijven kan van 4 t/m 17 juni).  

Het inschrijven kan ook fysiek en wel op zaterdag 18 juni in het Makado van 10.00 tot 13.00 uur. De 

kosten zijn dan € 4.00 per persoon. Of op de eerste startavond, maar dan zijn de kosten hoger. U 

betaalt dan € 7,50 p.p.  

Het is ook nog steeds mogelijk om een groep in te schrijven. Deze moet dan uit minimaal 20 

personen bestaan. Het inschrijven van een groep is alleen mogelijk bij de voorinschrijving in het 

Makado. De kosten per persoon zijn € 3.00 als je met een groep inschrijft. Een groepslijst kan via 

onze website www.avd-alblasserdam.nl worden gedownload en ingevuld. Hierop kunnen ook 

begeleiders van de groep op aangegeven worden die inschrijven voor 2 euro. Graag duidelijk 

aangeven. 

De begeleiding van de kinderen valt volledig onder verantwoording van de ouders/verzorgers. Wel is 

er EHBO aanwezig op de route en zijn gevaarlijke oversteekpunten beveiligd d.m.v. 

verkeersregelaars. 

Volg ons ook via twitter en facebook! Zodat u op de hoogte bent van alle laatste ontwikkelingen. 

Bijlage: 

- flyer Toptaal 

Agenda:  

Donderdag 26 mei  Hemelvaartsdag - kinderen zijn vrij 

Vrijdag 27 mei  Vrije dag  

Maandag 30 mei 15.00-16.00 uur Pleinsport ABC Team 

Woensdag 1 juni 15.00 uur Schoolvoetbaltoernooi voor groep 7 & 8 

Maandag 6 juni  2e Pinksterdag - kinderen zijn vrij 

Maandag 7 juni t/m 
zondag 19 juni 

 School- & Kerkweek 
Op zondag afsluitende kerkdienst (zie artikel 
hierboven) 

Woensdag 8 t/m 
vrijdag 10 juni 

 Kamp voor groep 8 

Woensdag 15 juni  Planningsdag - kinderen zijn vrij 

Zondag 19 juni  Vaderdag 

Maandag 20 juni vanaf 12.00 uur Lesvrije middag - kinderen zijn vrij 

Dinsdag 21 juni 15.00-15.30 uur Kijkmiddag 

Vrijdag 24 juni 17.30 uur Schoolkorfbaltoernooi 

Maandag 27 juni  Schoolreis & spelletjesdag 

Donderdag 30 juni 13.00-15.00 uur Wen/doordraaimiddag 

Dinsdag 5 juli 19.00 uur Afscheidsavond groep 8a 

Woensdag 6 juli 19.00 uur Afscheidsavond groep 8b 

Vrijdag 8 juli 12.00 uur Groep 1&2 hele dag vrij - groep 5 t/m 8 vanaf 12.00 uur 

Maandag 11 juli t/m 
vrijdag 19 augustus 

 ZOMERVAKANTIE 

 

Een hartelijke groet, mede namens het team & het leiderschapsteam, 



Marianne Krabbendam. 


