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  Welkom 

Wij heten de volgende leerlingen welkom op 
de KJS.  
Ruben (groep 4/5a) 
Daan (groep 5) 
Jayden (groep 6/7) 
Mahmoud (Taalklas) 
Mohannad (Taalklas) 
 
Start CITO toetsen 
De CITO toetsen zijn weer gestart. De 
kinderen zijn hard aan het werk en wij willen 
ze heel veel succes wensen.  

  
         Groei van de KJS 
         Eerder informeerden wij u al over de 

uitbreiding van het leerlingenaantal van de KJS 
en het gebrek aan ruimte in ons gebouw. 
Inmiddels is duidelijk geworden dat we 
volgend schooljaar een dependance in gebruik 
gaan nemen. Er gaan dan enkele groepen 
verhuizen naar het gebouw van de 
Daltonschool.  
We zijn blij met deze mogelijkheid, maar 
begrijpen natuurlijk dat dit ook veel vragen bij 
u oproept. Op dit moment is nog niet duidelijk  
hoeveel groepen we volgend jaar zullen 
starten. We puzzelen hier de komende weken 
nog over. We willen u graag verder 
informeren op een ouderavond in de 2e of 3e 
week van juni.  
Hierover ontvangt u binnenkort een 
uitnodiging.  
Mocht u nog vragen hebben, dan bent u 
uiteraard van harte welkom op school.  

 

        Dodenherdenking in groep 6 

Op 4 mei is juf Mia samen met een aantal 

kinderen aanwezig geweest bij 

dodenherdenking in 

Culemborg. Eerst hebben 

zij gewandeld van de 

kerk naar de 

begraafplaats. Ze hebben 

geluisterd naar een 

mooie toespraak van de 

burgemeester en daarna 

hebben zij een krans 

gelegd. De kinderen hebben dit heel goed 

gedaan.  

 

Liliane fonds groep 8 

Nick Velt van stichting Liliane fonds is in groep 

8 geweest en heeft de cheque overhandigd 

gekregen met een bedrag van 276,45 euro. 

Wat een fantastisch bedrag dat door groep 8 

is opgehaald tijdens de presentatieavond van 

BLINK op 11 april.                                    

Klankenkaravaan 
CPOB bestaat 15 jaar en om dat te vieren 
komt de klankenkaravaan bij iedere school 
langs. Op vrijdag 24 mei hadden wij het geluk 
om deze enthousiaste groep met mensen te 
ontvangen. De dag begon met allerlei 
workshops over verschillende werelddelen 
verdeeld. Groep 1/2  en 2/3 had het 
werelddeel Azië toebedeeld gekregen en 
oefenden met een Chinese drakendans. Bij 
groep 4/5a en de Taalklas werd er geoefend 
met didgeridoos, behorende bij het 
werelddeel Australië. Groep 4/5b, 5 en 6 
oefende samen met Edson de Zuid-
Amerikaanse percussie. Tot slot sloegen groep 
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6/7, 7, 8 en TOPklas flink op de Afrikaanse 
djembé trommels. Ook werd er in iedere 
groep geknutseld voor de voorstelling. 

 

 
 
 ’s Middags was het zover en heeft iedereen 
aan de ouders laten horen wat zij geoefend 
hadden. Het was een groot muzikaal feest. 
Iedereen heeft ervan genoten en het was 
ontzettend gezellig! Echt een super dag! 

Vreedzame school 
Op school gebruiken wij de methode 
‘vreedzame school’. In de klassen worden 
lessen gegeven die onder andere gaan over de 
omgang met elkaar, regels in/om de school, 
eigen gevoelens. Ook lopen er mediatoren 
rond tijdens de onder-/middenbouw pauze. 
Dit zijn leerlingen van de bovenbouw die een 
speciale training hebben gehad. Kinderen 
kunnen op het plein met problemen naar de 
mediatoren en zij proberen samen het 
probleem op te lossen. Dit zijn een van de 
manieren hoe wij werken aan de veiligheid in 
de school.  
 
Schoolreisje 
Op 12 juli gaan de groepen 2-3 t/m 7, Taalklas 

en de Topklas op schoolreis naar de 
Natuurschool in Noordwijk aan zee. De kosten 
van dit schoolreisje zijn € 27,-  
 
Wij verzoeken u vriendelijk om dit bedrag 
voor 1 juli 2019 over te maken op 
bankrekeningnummer  
NL47RABO0310731240 t.n.v. CPOB KJS-OR 

Onder vermelding van: 
Schoolreisje 2019 
de naam van uw kind en de groep 
 
Voor de ouders/verzorgers die een inkomen 
op bijstandsniveau of net daarboven hebben, 
is er de mogelijkheid een beroep te doen op 
het krijgen van een financiële bijdrage via de 
st. Leergeld Rivierenland.  
 
Plein en beplanting 
Zoals u wellicht heeft gezien, staat het plein 
alweer mooi in bloei. Er staan nieuwe planten 
en er is gras ingezaaid. De kinderen mogen 
even niet op de bult spelen, maar we krijgen 
er iets prachtigs voor terug.  

Nieuwe MR-leden 
Onze school heeft er twee nieuwe MR leden 
bij, namelijk Harry Meijer (vader van Harmen 
uit groep 4/5b) en Antonet Campagne 
(moeder van Sanne uit groep 6).  
Welkom bij de MR! 
 
Recept gezonde ijsjes 
Ingrediënten 
- 350 ml Griekse yoghurt 
- 2 rijpe bananen 
- 1 doosje frambozen 
 
Bereidingswijze 
1. Stop alles in de blender 
en mix, totdat je een glad 
mengsel hebt.  
2. Verdeel het 
yoghurtmengsel in de 
ijsvormpjes.  
3. Laat de ijsjes 3 uur in de vriezer koelen.  
4. Eet smakelijk! 

Planning komende periode 
27 mei Start CITO toetsen 

10 juni 2e pinksterdag 

21 juni Studiedag. Kinderen zijn vrij 

28 juni Rapporten mee 

1 en 4 juli Rapportgesprekken 

 

 

 


