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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Het onderwijsjaar loopt richting het einde. Bij de peuters en kleuters wordt er nog heerlijk gewerkt over 
het circus en alles wat hier bij komt kijken. De afsluiting beloofd een spektakel te gaan worden. In de 
groepen 3 t/m 7 wordt er ondanks dit warme weer hard gewerkt aan de toetsen welke behoren bij ons 
leerlingvolgsysteem. Groep 8 is druk met de voorbereidingen voor de afscheidsmusical. We kijken er 
naar uit en zijn blij dat we deze in theater Cascade mogen gaan aanschouwen. Natuurlijk is er ook 
ruimte in het programma voor wat extra buitenspeeltijd met de nodige verkoeling in deze warme 
dagen.  
 
Intern zijn we druk bezig om met elkaar de formatie voor komend onderwijsjaar rond te krijgen. In ieder 
geval kan ik u melden dat wij voor verschillende kindcentra vacatureruimte open hebben staan voor 
zowel onderwijs als kinderopvang. Kent u iemand die houdt van de uitdaging om aan de slag te gaan 
bij een vernieuwende organisatie die kinderopvang en onderwijs biedt vanuit één organisatie, één 
leiding en één team? We vernemen het graag.  
Binnen PIT is afgesproken dat op 5 juli de brief met de formatie voor onderwijsjaar ’21-’22 wordt 
verstuurd naar ouders. We vragen u om nog heel even geduld te hebben.  
 
Alle extra dingen die de laatste weken met zich meebrengen zijn totaal onbelangrijk als we stilstaan bij 
wat de familie Bravenboer de afgelopen weken heeft meegemaakt. Een niet voor te stellen situatie 
waar ze nog middenin zitten. We hebben u hier eerder over geïnformeerd. Samen met hun familie 
houden ze zich sterk, maar alle overige betrokkenheid sterkt hen ook. Namens de familie dank voor 
alle kaarten en berichten die zij hebben mogen ontvangen. Gelukkig is de situatie van Maud nu enige 
tijd stabiel en mag ik u vertellen dat ze in haar herstel een ieder verbaasd. We hopen en bidden met 
elkaar dat het herstel van Maud zo door mag blijven zetten.  
 
Voor nu een fijn en zonnig weekend gewenst,  
 
Namens het team, 
 
Ronald van der Veen  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Van de directietafel 
 



 
 
 

 
Week 25 (21/06 - 25/06) – Niet stil te krijgen  
Handelingen 16: 19-40 en 19: 13-20  
De eigenaren van de waarzegster uit het verhaal van vorige week zijn niet blij 
met wat er gebeurd is. Ze zorgen ervoor dat Paulus en Silas gevangen worden 
gezet, maar midden in de nacht gaan de deuren van de gevangenis open. In 
Efeze proberen een paar Joodse geestenbezweerders hetzelfde te doen als 
Paulus. 

 
Week 26 (28/06 - 02/07) – In rep en roer  
Handelingen 19: 21-40, 21: 27-39 en 27: 1-13  
De zilversmid Demetrius ziet de bui hangen: Als iedereen Paulus gelooft, koopt 
straks niemand meer een beeldje van Artemis. Hij brengt de stad in rep en roer. 
Later ontstaat ook in Jeruzalem onrust, nu omdat de Joodse inwoners vinden 
dat Paulus verkeerde dingen zegt. Ook lezen we dat Paulus besluit om per 
schip naar Rome te gaan. 

 
 
 

 

 
Het einde van het schooljaar is weer in zicht en daarom zouden wij graag met u 
de ontwikkeling van uw kind willen bespreken. De gesprekken vinden ook dit keer 
weer plaats via Teams. Het gesprek zal plaatsvinden via het account van uw kind. 
In het onderstaande schema vindt u  wanneer u zich via Teams kunt inschrijven 
en in welke week de gesprekken plaats zullen vinden. 
De leerkracht van uw kind zal u hier verder over informeren. 
 

Groep Verplicht/ facultatief Inschrijven via Teams Gesprekken via 
Teams 

1 facultatief 21-06 t/m 25-06 (15:00) 05-07 t/m 09-07 

2 verplicht 21-06 t/m 25-06 (15:00) 05-07 t/m 09-07 

3 verplicht 21-06 t/m 25-06 (15:00) 05-07 t/m 09-07 

4 verplicht 21-06 t/m 25-06 (15:00) 05-07 t/m 09-07 

5 verplicht 21-06 t/m 25-06 (15:00) 05-07 t/m 09-07 

6 verplicht 21-06 t/m 25-06 (15:00) 05-07 t/m 09-07 

7 verplicht 14-06 t/m 18-06 (15:00) 28-06 t/m 02-07 

8 Hebben al plaatsgevonden / / 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

Bijbelverhalen 

Voortgangsgesprekken 
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Niet stil te krijgen 

gekomen? 

© 2021 Kind op Maandag 

 

 

Luister naar mij 

gekomen? 



 

 

Op de oproep naar originele leesfoto’s van uw kind(eren) in de vorige nieuwsbrief hebben we 
van Tara uit groep 3 en Eva uit groep 5 twee prachtige foto’s ontvangen. 

                       

 

 
Wordt u onze SCHOOL op SEEF ouder? 

 
We leren onze leerlingen de verkeersregels en betekenis van verkeersborden al uit een boekje, maar 
komend schooljaar willen we ook met de praktische verkeerslessen van SCHOOL op SEEF gaan 
starten. Oefenen in veilig oversteken en fietsoefeningen op het plein en in de omgeving van ons 
kindcentrum. De eerste jaren worden we hierbij ondersteund door een Verkeersleerkracht van 
SCHOOL op SEEF, maar langzaam zullen wij als kindcentrum de lessen zelf gaan geven. Daarom zijn 
wij nu al op zoek naar enkele ouders die met de Verkeersleerkracht willen meedraaien en het stokje 
van hem willen overnemen. 
Iedere groep krijgt 3 lessen van 1 uur per jaar. In het totaal is dat 4,5 dag per schooljaar. Natuurlijk kan 
dit verdeeld worden onder meerdere ouders, waardoor het u nog minder tijd kost. Samen kunnen we 
kijken welke dagen het beste uitkomt. Neem voor meer informatie of om u aan te melden als 
Verkeersouder contact op met: 

 
Meester Arjan  ( arjan.valster@pit-ko.nl ) 
Juf Leontien     ( leontien.vanleeuwen@pit-ko.nl ) 
Juf Eline           ( eline.kruithof@pit-ko.nl ) 

 
 

 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

Leespromotie 

Verkeer 
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Door het teruglopen van het aantal besmettingen in de regio heeft het scholenteam van de GGD Zuid-
Holland Zuid tijd voor uitgebreider contactonderzoek bij besmettingen van leerlingen op scholen en 
binnen organisaties voor kinderopvang.  Het ministerie van OCW heeft vastgesteld dat een school 
bepaalde informatie over personen met de GGD mag delen om ervoor te zorgen dat het bron- en 
contactonderzoek goed kan worden uitgevoerd. De gegevensverstrekking moet volgens de 
privacyregels (AVG) noodzakelijk en proportioneel zijn. 
Het gaat uitsluitend om de volgende gegevens van leerlingen en personeel die mogelijk als categorie 2 
(nauw contact) of 3 (overig contact) worden aangemerkt: de naam; de geboortedatum; het 
telefoonnummer en/of e-mailadres van de leerling of van diens ouders als de leerling jonger is dan 16 
jaar; of de leerling op een of meerdere specifieke dagen op school aanwezig was (de presentie- 
/absentielijst).1   
Voor u als ouders is van belang dat u bezwaar kunt maken tegen het delen van deze gegevens. U 
kunt bezwaar maken door dit kenbaar te maken via e-mail naar ronald.vanderveen@pit-ko.nl 

 

 

• Scharrelkids Zwijndrecht- Waterdiertjes 19 juni 
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Uitgebreider bron- en contactonderzoek bij een coronabesmetting 
  

Bijlagen: 
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