
Vandalisme 
Vannacht of gisteravond is 
er weer een dakplaat van de 
fietsenberging kapot  
gemaakt. Tevens is er op het 
dak gelopen, waardoor een 
rij dakpannen kapot gegaan 
is. Van beide schades is aan-
gifte gedaan bij de politie. 
Als er iemand personen  
gezien heeft die gisteravond 
(12 april) en  de avond 
ervoor (11 april) rond of op 
de school zich verdacht ge-
dragen hebben, wilt u dat 
dan bij de politie melden? 
We worden het langzamer-
hand wel een beetje zat dat 
er onnodig schade aan de 
school gemaakt wordt. Het 
kost uiteraard geld, maar  
ook veel rompslomp om al-
les weer in orde te maken. 
Als we samen onze school in 
de gaten houden, kunnen we 
wellicht veel ellende voorko-
men! 

Zoals u weet zijn zes scholen 
in Alblasserwaard-West sinds 
1 januari 2017 officieel ge-
fuseerd binnen de nieuwe 
schoolvereniging Scholen 
met de Bijbel Alblasserwaard. 
Diverse ouders zijn ondertus-
sen al lid geworden van de 
nieuwe schoolvereniging. 
Maar dat geldt nog niet voor 
alle ouders! Dus als u kunt 
instemmen met de grondslag 
en het doel van de vereni-
ging, kunt u lid worden 
(inschrijfformulieren zijn op 
school verkrijgbaar). 
Ondertussen zijn de di-
recteuren in de achterlig-
gende maanden hard aan het 
werk geweest om dingen op 
elkaar af te stemmen binnen 
die nieuwe scholengroep. Eén 
van de ‘producten’ is het 
nieuwe strategisch 
beleidsplan voor de komende 
jaren. 
Ondertussen hebben we voor 
onze scholen een nieuwe 
‘voernaam’: Karakter (dat 

klinkt beter dan de lange naam, 
of een afkorting).  
Om onszelf ‘op de kaart te zet-
ten’ is op 26 april de officiële 
start van Karakter. De ouders 
krijgen dan een klein boekje 
met informatie over de zes 
scholen die horen bij Karakter 
en de kinderen krijgen een flyer 
over hun eigen school én de vijf 
collega-scholen.  
De leden van de Raad van 
Toezicht en de bestuurder ne-
men elk een school voor hun 
rekening, zodat op alle zes de 
scholen tegelijk de kick-off zal 
plaatsvinden. We maken er een 
klein feestje van!  
Wie wil aansluiten is welkom 
vanaf 11.30 uur  op het kleu-
terplein! 
 

Schoolfotograaf  Eindcito groep 8! 

D.V. vrijdag 20 april: Ko-
ningsspelen! 
Volgende week vrijdag  
gaan we met de kinderen 
de Koningspelen houden. U 
ontvangt hierover nog een 
aparte mail!  
 
 
D.V. donderdagmiddag 26 
april zijn de kinderen vrij! 
De meivakantie start voor 
de kinderen van de school 
met de Bijbel een middagje 
eerder. Het team heeft die 
middag een vervolgcursus 
Engels. Dit is de derde cur-
susmiddag van dit jaar. De 
laatste cursus van dit jaar 
is op een woensdagmiddag.   

In de vorige nieuws-
brief hebben we al ge-
meld dat datum dat de  
schoolfotograaf langs 
zou komen is ver-
plaatst. Bij dezen een 
reminder: op dinsdag 
24 april worden alle 
kinderen op de foto ge-
zet. Gezinsfoto’s wor-
den na schooltijd ge-
maakt. 
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Volgende week is het 
een spannende week 
voor de kinderen van 
groep 8; zij gaan dan 
namelijk de Eindcito 
maken. We beginnen 
op dinsdag; op don-
derdag tegen de mid-
dag zit het er weer op 
voor de kinderen. We 
wensen alle jongens en 
meisjes veel succes 
toe! 


