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Met de voorjaarsvakantie in het vooruitzicht, blikken we terug op de afgelopen periode waarin 
toch weer veel is gebeurd. Allereerst natuurlijk de komst van onze nieuwe directeur, Désiree 
Capiteijns. Twee leerlingen hebben een eerste interview met haar gehouden. Daarnaast zijn 
we gestart met het continurooster. Dit was wennen voor kinderen, ouders, maar ook voor de 
leerkrachten. En dan hebben we het nog niet eens over het vroege tijdstip van beginnen om 
08.15 uur! Al met al raken we er wel aan gewend. De ouderraad heeft alle kinderen een mooi 
blauw koeltasje gegeven voor hun lunchpakket. De kinderen zijn er blij mee en wij willen de 
ouderraad bedanken voor deze mooie praktische tasjes!  
Met de nieuwbouw zitten we nog op schema en hopelijk kunnen we tussen de herfst- en de 
kerstvakantie eindelijk de verhuisdozen gaan pakken! 
In deze Sail kunt u lezen over verschillende activiteiten in de diverse groepen, geboortes van 
zusjes, nieuwe leerlingen, de kalender van de voorjaars- naar de meivakantie toe, nieuws van 
de MR en de OR, schoolzwemwedstrijden en nog veel meer! 
 
Stakingsdag 15 maart 
De Viermaster doet, net als de andere OPOPSscholen, mee aan de landelijke stakingsdag op 15 
maart voor een verlaging van de werkdruk en een zelfde salariëring als het VO. Mocht u op 
deze dag problemen hebben met de opvang van uw kind(eren), dan kunt u dit bij de directie 
melden. 
 
Interview met juf Désiree 
Twee leerlingen uit de leerlingenraad, Sifra (8A) en Elissa (8B) hebben van de week een 
interview gehouden met juf Désiree: 
Waarom heeft u gesolliciteerd als directrice van 
de Viermaster?   
“Ik wou heel graag directrice worden, ik ben 
gaan kijken en toen ben ik hier gekomen.” 
 
Wat wilt u graag bereiken op de Viermaster?  
“Ik heb bij de kennismaking geschreven: learn 
from yesterday, live for today, hope for 
tomorrow. Leer van gisteren, leef vandaag, hoop 
voor morgen. Ik hoop dat de leerlingen terug 
kunnen kijken op een leuke schoolcarrière.” 
 
Wat wilt u veranderen op de Viermaster?  
“Ik denk dat je dat beter ‘verbeteren’ kunt noemen, ik wil alles graag nog een beetje beter 
maken.”  

 

http://www.deviermaster.nl/
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Heeft u vorig jaar ook gesolliciteerd?  
“Nee” 
 
Voor welke voetbalclub bent u?  
“Feyenoord, ik kan niet anders, mijn man en kinderen zijn groot fan van Feyenoord.” 
 
Welke taken heeft u?   
“We zijn nog aan het overleggen, een directeur is eigenlijk voor alles verantwoordelijk, maar ik 
krijg hulp van o.a. juf Joke, juf Daja, Meester Olaf, juf Marinka en de rest van het geweldige 
team!”… 
 
Stopt u na een paar jaar of komt u voor een langere periode?  
“Ik ben van plan om zo min mogelijk van baan te veranderen. En als het op deze school is, is 
het helemaal super!” 
 
Kende u deze school voor uw sollicitatie al en hoe kende u deze school dan? 
“Ik ken alle scholen doordat ik geboren en getogen ben in Papendrecht, ik heb op de Willem 
gezeten maar was voor mijn sollicitatie nog nooit binnen geweest.” 
 
Op welke scholen heeft u al gewerkt?  
“Ik heb in Ridderkerk op basisscholen gewerkt op de Piramide en de Reijer. Ik heb daarna bijna 
tien jaar lang in het speciaal onderwijs gewerkt in Dordrecht en Rotterdam.”  
 
Welke eigenschappen vindt u belangrijk als nieuwe directrice en welke heeft u?  
“Inleven in leerlingen, docenten en ouders. Samenwerken om dingen voor elkaar te krijgen. 
Besluiten durven nemen om de koers van de Viermaster te bepalen.”  
 
Kunt u goed zingen?  
“Of het grappig is dat laat ik aan jullie over, maar ik zing wel en heb ook opgetreden ik heb zelfs 
een liedje geschreven over Papendrecht.” 
 
Gaat u wat met de Ontdekkersgroep doen?  
“De Viermaster geeft veel aandacht aan hoogbegaafdheid, het blijft zo, hooguit beter of anders 
doe ik mijn best voor de leerlingen.” 
 
Komt u vaak in de klas?  
“De bedoeling is dat de leerkrachten vaker bij elkaar kunnen kijken om te leren van elkaar, 
gezelligheid, werken en kijken naar de kinderen doe ik soms ook in de klas.” 
 
Wat vindt u bijzonder aan de Viermaster?  
“Dat deze school zoveel extra dingen doet voor de leerlingen en dat het een basisschool is met 
veel verdiepingen (gebouwen) dat had ik vroeger niet!”  
 
Wat wilde u vroeger graag worden? 
“Zangeres en juf van groep drie wat ik uiteindelijk ook ben geworden.” 
 
Welke muziek vindt u leuk?  
“Ik hou van muziek die past bij de gelegenheid.” 
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Wat voor werk heeft u hiervoor gedaan?  
“Afdelingsdirecteur van Havo/vwo school. Het moeilijke was dat het een speciale school was 
voor autistische kinderen.” 
 
Houdt u van gamen?  
“Nee, ik niet maar mijn man wel daardoor ken ik heel veel spelletjes.” 
 
Welke sport vindt u leuk?  
“Tennis vind ik leuk maar ik zwem. Dat doe ik graag omdat ik kan kiezen of ik wil gaan of niet. 
Ook houd ik van hockey.” 
 
Heeft u kinderen?  
“Twee dochters, eentje van veertien en eentje van negentien.” 
 
Wat zijn uw hobby’s?  
“Ik wandel veel met mijn hond, lezen, zingen en shoppen vind ik leuk!” 
 
Hoe oud bent u?  
“Ik ben 46.” 
 
Hoeveel werkuren maakt u per dag? 
“Officieel 8 uur maar het zijn er altijd meer. Van kwart voor acht dan ben ik met pauze om 
kwart voor vier klaar maar dat is nog nooit gelukt. Ik werk 5 dagen per week. Dat kan ook 
ergens anders zijn door een vergadering bijv.”  
 
Kunt u goed moppen vertellen?  
“Ik vergeet altijd de clou maar ben wel een praatjesmaker en houd wel van een grapje.” 
 
Welke opleiding heeft u gedaan?  
“De laatste is vakbekwame schoolleider die heb je nodig om schooldirecteur te worden anders 
mag het niet. Maar ik heb er nog veel meer gedaan!” 
 
Wanneer bent u jarig? 
“14 juni, mijn sterrenbeeld is tweeling.” 
 
Welke sport heeft u vroeger gedaan?  
“Turnen en tennis.” 
 
Hoe wilt u dat leerlingen u aanspreken?  
“Gebruikelijk als juf Desiree, het is de cultuur. Je mag mij met ‘je’ aanspreken, maar het moet 
niet respectloos zijn.” 
   
 

 
 
 
 
 

Elissa & Sifra 
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Nog altijd ruimte voor (oproep) vrijwilligers voor het continurooster 
Het is nog altijd mogelijk om als vrijwilliger mee te helpen tijdens de pauze van het 
continurooster. Vrijwilligers gaan met de kinderen naar buiten, samen met juffen en/of 
meesters. De vrijwilligersvergoeding is 4,50 per uur. Mocht u de school hiermee willen helpen, 
dan kunt u dit melden bij j.martinetti@deviermaster.nl 
 
Kunstcarrousel van de groepen 5 

Bij de vorige Kunstcarrousel voor de groepen 5 en 6 werd gebruik gemaakt van verschillende 
materialen, zoals houtskool en kosteloos materiaal en werd er gewerkt in 3D-ontwerpen. Ook 
werd muziek gemaakt met zelfgemaakte instrumenten! Bij de Kunstcarrousel voor de komende 
weken gaan de kinderen met andere activiteiten aan de slag: zoals dansen, kunstwerken 
maken met bamboe en elastiekjes en het maken van gezichtsbedrog in het platte vlak. Ook zal 
er gekleid worden en gewerkt met lappen stof. Daarnaast leren de kinderen kennismaken met 
‘pointillisme’ en maken ze regenboogvissen. Al met al zijn de kinderen de komende weken dus 
weer creatief bezig!  
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Kinderdisco op de Viermaster 
Het is alweer een tijd geleden, maar op vrijdagavond 10 mei zal er weer een kinderdisco 
georganiseerd worden door Jeugd- en Jongerenwerk samen met de Viermaster. De disco wordt 
gehouden in de speelzaal en de hal van onze school en is bedoeld voor kinderen van 6 t/m 12 
jaar. Het begint om 19.00 uur en de disco is om 21.00 uur afgelopen. Vanaf 20.45 uur kunnen 
ouders hun kinderen binnen in de hal ophalen.  
 
Sporten in de voorjaarsvakantie 
Gelukkig zijn er altijd weer sportieve Viermasterleerlingen die mee doen aan de verschillende 
georganiseerde schooltoernooien tijdens een schoolvakantie. Mocht je het leuk vinden om 
eens te gaan kijken, en wellicht de sportende Viermasters aan te moedigen, dan volgt 
hieronder een overzicht van de activiteiten: 

 Dinsdag 26 februari   Schoolbasketbaltoernooi Sportcentrum 
3 t/m 6 in de ochtend  7/8 in de middag  

 Woensdagochtend 27 februari Badminton   Sportcentrum 
van 09.00 tot 12.00 uur  5 t/m 8 

 Donderdag 28 februari  Tennis  Sportpark Oostpolder bij TOP 
van 10.00 tot 13.30 uur  1 t/m 8 (bij slecht weer binnen) 

Komen jullie kijken en aanmoedigen? 
 

mailto:j.martinetti@deviermaster.nl
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Optimist  
De juffen Roxanne, Nelleke en Nicole van de Optimist Spetters en Dolfijnen hebben ook voor 
deze Sail een stukje geschreven: 
 
Afgelopen periode was het buiten kouder en hebben we bij 
Peutergroep de Optimist ook aan koude dingen gevoeld. 
We hebben water in de vriezer gestopt. Wat een verrassing was het 
toen we de volgende keer weer kwamen spelen. Ons water was 
veranderd in ijs! 
We hebben er aan gevoeld, brrr wat was dat koud! 
Ook hadden we het geluk dat het gesneeuwd had. De juffen namen 
sneeuw mee naar binnen en dit mochten we ook allemaal voelen. 
Met warm water hebben we samen met de juf de 
sneeuw in de bak weggetoverd, het was ineens 
allemaal water! 
Daarna was het thema “Een huis voor Harry”, dit 
naar aanleiding van de Nationale Voorleesdagen. 
Natuurlijk hebben wij het toen ook over ons eigen 
huis gehad. We hebben gezellig het boek voor-
gelezen en daarbij de vlinders in het boek geteld. 
We hebben ook huisjes voor Harry geknutseld en 
gebouwd. 
  
Appelsap maken in groep 6B 
Groep 6B heeft bij natuuronderwijs geleerd, dat wij als mens een ecologische voetafdruk op de 
aarde achterlaten.  Om de kinderen een voorbeeld te geven over het verkleinen van hun eigen 
ecologische voetafdruk hebben zij zelf appelsap gemaakt. 
Om deze les uit te voeren zorgden de kinderen en hun ouders voor appels (zelfs een hele kist 
werd er afgegeven), schilmesjes, raspen, zeven, trechters, theedoeken, kommen en lege 
flesjes.  
De kinderen vormden groepjes, verdeelden de taken en gingen aan de slag.  
Waar het ene groepje de appels eerst schilde, liet het andere groepje dat achterwege. 
Er werden stukken/ stukjes gesneden, er werd geraspt, gezeefd, het sap ging door theedoeken, 
trechters en tot slot is alles verzameld in een grote kom.  
 
Het eindresultaat was een zelfgemaakte, lekkere appelsap. We hebben geproefd en vonden de 
appelsap erg lekker. Daarna hebben we ook het laatste beetje sap maar verdeeld. De lege 
flesjes konden dus weer leeg mee naar 
huis. 
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Groepen 8 bezoeken VO (voortgezet onderwijs) scholen 
De leerlingen van de groepen 8 staan voor een moeilijke keuze: naar welke middelbare school 
ga ik volgend jaar? Daarom zijn wij met de groepen naar drie scholen geweest. Zo hebben wij 
een bezoekje gebracht aan het Willem de Zwijger 
College, het Griendencollege en de Lage Waard.  
Bij ‘’De Willem’’ volgden de kinderen vijf 
verschillende lessen. Zo kregen ze biologie, 
wiskunde, muziek, Engels en algemene informatie. 
Ook werd het gebouw doorgelopen en zo kregen 
onze meiden en jongens een goede indruk van de 
school. 
Het Griendencollege pakte het heel anders aan. Na 
het welkomstwoord was het aan de kinderen zelf 
om de weg te vinden in de school en aan allerlei 
activiteiten deel te nemen. Hoogtepunt was toch           Ook de meesters vermaakten zich prima 
wel het ontleden van een dierenhart.                                   op het zorgplein van de Lage Waard 
Voor het bezoek aan de Lage Waard konden de kinderen zich inschrijven voor hun favoriete 
onderdelen. Op deze manier werd er heel goed ingespeeld op de voorkeuren van de kinderen 
en konden zij met veel plezier kennismaken met het onderwijs op deze middelbare school.  
Leuke bezoekjes aan de drie scholen die het dichtstbij zitten. Veel kinderen hebben zelf ook 
nog rondgekeken bij bijvoorbeeld het Walburgcollege, Johan de Witt gymnasium of Dalton 
Lyceum. Nu dus kiezen… spannend!!! 
 
Vakanties voor het schooljaar 2019-2020 
Hieronder ziet u een overzicht van de schoolvakanties voor het komende schooljaar. 
Administratie- en studiedagen zijn hierin nog niet opgenomen. 
 

Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2019 

Kerstvakantie 20 december 2019 – middag 
23 december 2019 t/m 03 januari 2020 

Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 februari 2020 

Paasvakantie 10 t/m 13 april 2020 

Meivakantie 20 april t/m 05 mei 2020 

Hemelvaartvakantie 21 en 22 mei 2020 

Tweede Pinksterdag 01 juni 2020 

Zomervakantie 17 juli 2020 – middag  
20 juli t/m 30 augustus 2020 

 
E-mailadressen administratie en ouderraad  
Wanneer u vragen heeft over bijvoorbeeld het reisfonds, kunt u mailen naar: 
administratie@deviermaster.nl 
Voor vragen over het schoolfonds of vragen die bestemd zijn voor de ouderraad, kunt u mailen 
naar ouderraad.deviermaster@hotmail.nl 
 
ToBe 
Naast de JeugdTheaterSchool Papendrecht geeft ook ToBe muzieklessen bij ons op school. Zo 
worden er keyboard-, piano-,  gitaar- en vioolles gegeven. Mocht uw kind interesse hebben om 
een instrument te leren bespelen, dan kunt u informatie opvragen bij www.tobe.nl 

mailto:administratie@deviermaster.nl
mailto:ouderraad.deviermaster@hotmail.nl
http://www.tobe.nl/
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Groepen 3  
In de groepen 3 zijn wij al een heel eind op weg: de 
leerlingen hebben kern 6 afgesloten, dat betekent dat zij 
alle letters hebben geleerd. Dit is voor de kinderen een 
hele prestatie en dat hebben wij groots gevierd! De 
leerlingen hebben op 28 januari een speurtocht gedaan 
door de hele school, waarbij groep 8 hen heeft begeleid. 
Tot grote verrassing van de kinderen van groep 3 zaten in 
de speelzaal de ouders te wachten. Zij waren stiekem 
door de juffen uitgenodigd. Na het in ontvangst nemen 
van het letterdiploma, uitgereikt door de locatiedirecteur 
juf Joke, hebben ze met elkaar het glas geheven. Wat was 
dit een geslaagde middag en wat een toppers van 
kinderen in beide groepen 3!  
 
De bibliotheek wordt nog steeds maandelijks bezocht. De 
kinderen mogen daar een passend boek uitkiezen. Na het 
behalen van het letterdiploma heeft dit natuurlijk nog 
meer betekenis gekregen, want hoe gaaf is het dat je nu gewoon alle boeken kunt lezen die je 
zou willen!  
 
Groep 3 heeft de afgelopen tijd dus zeker niet stil gezeten. Naast het leren van de letters is de 
‘doe-vrijdag’ ook een succes. Spelenderwijs op het schoolplein spelletjes doen die allemaal te 
maken hebben met het reken- en taalwerk van dat moment. Niets is leuker dan rennend een 
dictee af te moeten leggen, met elkaar woorden vormen, het springen van sommen of het 
maken van sommen door pittenzakken te gooien op een dartbord. Soms is het koud, maar 
daar zijn de kinderen nu allemaal aan gewend. Dan rennen wij tijdens het dictee toch gewoon 
een stukje harder !  
 
Nieuws vanuit de OR 
Wist u dat: 

- het toch een heel gepuzzel was voordat de ouderraad het perfecte koeltasje voor de 
kinderen had gevonden? 

- de ouderraad het leuk vond om te merken hoe enthousiast de tasjes ontvangen werden 
en veel gebruikt? 

- de ouderraad een ‘helpende handen’-app heeft aangemaakt? 
- zij heel blij zijn met de aanmeldingen voor deze app? 
- wanneer je je ook wilt aanmelden voor deze app je jouw mobiele nummer kunt mailen 

naar ouderraad.deviermaster@hotmail.nl? 
- de volgende kledinginzameling op 14 mei staat gepland? 
- de ouderraad weer hoopt op veel ingeleverde zakken? 
- de ouderraad hier geld voor krijgt en daarvoor weer leuke dingen voor de kinderen kan 

doen, zoals laatst de lunchtasjes? 
- de ouderraad iedereen een hele fijne voorjaarsvakantie wenst? 

 
 
 
 
 

mailto:ouderraad.deviermaster@hotmail.nl
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Gymles voor de groepen 4 in het Sportcentrum 
Door de invoering van het continurooster was het even wennen voor de kinderen en de 
leerkrachten van de groepen 3 en 4: er moet nu vanaf school naar het Sportcentrum gelopen 
worden. Als groep zijn de kinderen goed herkenbaar in het verkeer vanwege het gebruik van 
de Viermasterhesjes. 
Na deze sportieve wandeling krijgen de kinderen gymles in twee onderdelen: 
-een toestellenles 
-een spelles 

Tussendoor is er een 
korte pauze en tijd 
om lekker een 
beetje water te 
drinken. 
De gymles duurt tot 
14.10 uur, waarna 
de gebruikte 
materialen worden 
opgeruimd en de les 
afgesloten wordt 
met een spel. 
Ouders die ook 

kinderen op moeten halen op de Viermaster, kunnen hun kind al om 14.10 uur uit de zaal 
halen en helpen aankleden, zodat ze op tijd op school zijn. 
De andere kinderen stoppen om 14.20 uur en gaan zich dan aankleden. 
Ouders van de groepen 3 die dat altijd al gewend waren, kunnen natuurlijk nog steeds hun 
kind komen helpen met aankleden. 
Om 14.30 uur worden alle kinderen opgehaald, zodat de leerkrachten terug naar school 
kunnen om hun verdere werkzaamheden te kunnen voortzetten. 
 

Nieuws vanuit de MR 
De medezeggenschapsraad, bestaande uit ouders en leerkrachten, overlegt minimaal 6 keer 
per jaar. Na ieder overleg doet de MR verslag van een aantal punten die bij de vergadering 
besproken zijn.  
Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)  
De school is verplicht de RI&E bij te houden in een document waarin de risico’s binnen de 
school worden opgenomen en een plan van aanpak wordt gemaakt om de risico’s te 
verminderen/weg te nemen. Een mogelijk onveilige situatie wordt als risico gezien. Een 
voorbeeld hiervan is het vrijhouden van gangen, trappen en (nood)uitgangen of het 
aanbrengen van veiligheidstrips bij deuren om vingerbeknelling te voorkomen.  
In het plan van aanpak wordt opgenomen binnen welke termijn een risico verholpen moet zijn, 
wie die taak op zich neemt, welke kosten het met zich meebrengt etc.  
Specifiek is ingegaan op het dragen van de Viermaster-hesjes bij het verlaten van de school 
voor een activiteit per klas, denk aan het lopen en fietsen naar het sportcentrum. Het beleid is 
dat alle klassen, dus ook de bovenbouw, dan een hesje aan hebben.  
De MR is bereikbaar op mr@deviermaster.nl  
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Facebook  
Onze school is ook te volgen via Facebook. Via dit medium houden wij u op de hoogte van de 
nieuwste ontwikkelingen/activiteiten. Alle groepen hebben ook Klasbord waarop u, als ouder, 
op de hoogte gehouden wordt van de activiteiten in de groep(en) van uw kind(eren). Mocht u 
nog niet lid zijn van Klasbord van uw kind(eren), dan kunt u de leerkracht om een code vragen. 
 
Professionalisering 
Pabodipoma 
Juf Nicole (6C) heeft haar pabodiploma inmiddels gehaald en we zijn trots op haar dat ze dit in 
zo’n korte tijd voor elkaar heeft gekregen. Heel verwonderlijk vinden we het ook weer niet, 
want ze is gewoon een goede juf! Juf Nicole, gefeliciteerd met het behalen van je diploma: nog 
een paar weken en dan ga je genieten van je zwangerschapsverlof!  
 
Cursus ‘Lezen Retour’ 
Vanuit het Samenwerkingsverband en de gemeente Papendrecht is de cursus ‘Lezen Retour’ 
gestart. De cursus wordt gevolgd door Daja van Dijk (zorgcoördinator) en Nicole van Engen (juf 
van 4A). Zij gaan aan de slag met zes leerlingen met dyslexie, die nog in een 
behandelingstraject zitten of er net uit zijn. De cursus wordt begeleid door Machteld 
Bakker, GZ-psycholoog en eigenaar van Leeskliniek Schoolbreed.  
Het doel is om door gesprekken met de leerlingen en de dyslexiebehandelaar informatie te 
verzamelen en te bekijken hoe reële doelen gesteld kunnen worden teneinde zelfstandigheid 
te bevorderen bij het lezen, zaakvakken en begrijpend lezend. Door gesprekken te voeren met 
de leerling, kan hij of zij aangeven welke aanpak het beste werkt. Hierdoor kan de school 
steeds beter gaan samenwerken met de behandelaar om uiteindelijk de beste aanpak te 
vinden voor de leerling.  
 
Nieuwe leerlingen 
In de afgelopen periode hebben we de volgende leerlingen op onze school mogen 
verwelkomen: 
1/2B Ihsan Hassan  1/2C Menno van Leeuwen 
      Liza Vijverberg 
1/2E    Carlijne de Haan 
 
3A Ibrahim Abdi Ahmed 
 
4A Falysha Nathoe 
Wij wensen al onze nieuwkomers fijne en leerzame jaren op de Viermaster toe! 
 
Vakanties voor het schooljaar 2018-2019, inclusief de administratie- en studiedagen 

Voorjaarsvakantie  25 februari t/m 01 maart 2019 

Paasvakantie  19 t/m 22 april 2019, aansluitend: 

Meivakantie  23 april t/m 03 mei 2019 

Studiedag 29 mei 2019 

Hemelvaartvakantie  30 t/m 31 mei 2019 

Pinksteren 10 juni 2019 

OPOPSdag 11 juni 2019 

Administratiedagen 01 en 02 juli 2019 

Zomervakantie  22 juli t/m 30 augustus 2019 
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Schoolzwemkampioenschappen 
Op 20 februari deed onze school mee met de schoolzwemkampioenschappen. Er deden acht 
kinderen van de Viermaster mee: Aidan, Dunya, Elijah, Jayden, Jesslyn, Jurre, Sylvana en River. 
Het eerste onderdeel was een estafette 
met het eigen team. Daarna moest 
iedereen één of twee banen borst- en 
rugcrawl zwemmen. Gelukkig mocht er 
tussendoor wel uitgerust worden, want 
er werd snel gezwommen en daar 
werden sommigen wel moe van. Tot slot 
werd er een grappige estafette 
gezwommen. De deelnemers moesten 
met z’n tweeën zwemmen en daar 
tussenin een opblaasdolfijn vasthouden. 
Dat was heel grappig om te doen én om 
te zien. Aan het eind kregen alle 
zwemmende sportievelingen een 
oorkonde met de eigen zwemtijd erop en een leuk tasje. Het was een leuke middag. 
 
Jeugd- en Jongerenwerk heet voortaan Suppord 
Het jeugd- en jongerenwerk heeft na jarenlang wachten weer een eigen locatie. Hierbij hebben 
ze de naam veranderd in Suppord. 
Suppord is voor iedereen van 6 t/m 21 jaar uit Papendrecht en heeft een deskundig en divers 
team (qua persoonlijkheden, achtergronden en ervaring). 
De nieuwe locatie geeft hen weer veel nieuwe mogelijkheden om workshops en cursussen te 
geven, denk hierbij bijvoorbeeld aan: 
breakdance (6-12 jaar) op de woensdag van 14.00 – 15.00 uur,   
kindergrime (6-12 jaar) op de maandag van 15.30 – 17.30 uur 
workshop zang (10-12 jaar) op de maandag of dinsdag. Voor deze workshops zijn nog plaatsen 
beschikbaar. 
Elke woensdagmiddag creamiddag van 14.00 – 16.00 uur. 
Het hele programma is te zien op www.suppord.nl  
Nieuwe locatie van Suppord (voorheen Jeugd- en Jongerenwerk): 
 Boeieraak 1 
  3356 MJ Papendrecht 
  06 – 36 00 29 32 
 
Toekomstige Viermastertjes 

Op 16 januari 2019 hebben Sifra (8B), Rhodé (5B) en Juda (1/2B) de 
Jong een zusje gekregen met de mooie naam Fébe.  
 
Lismairy Pimentel (6B) heeft er een zusje bij. De namen van de baby 
zijn Destiny Thailysha Catalina. Destiny is geboren op 08 februari. 
 
Wij wensen alle papa’s, mama’s en grote broers en zussen heel veel 
geluk met hun babyzusje! 
 

 
 

http://www.suppord.nl/
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Buurtgezinnen.nl 
Over het project buurtgezinnen.nl  ontvingen wij het volgende schrijven: 
 
Beste ouders,  
In Papendrecht zijn wij actief als buurtgezinnen.nl, dit is een project wat door de gemeente 
wordt ingezet.  
Opvoeden kan soms een hele klus zijn:  

- soms spelen er dingen mee, zoals een beperking of een psychische belasting bij ouders 
en/of kinderen;  

- soms is een oma of opa die veel deed, weggevallen; 
- soms is opvoeden gewoon best zwaar. Dan kunnen problemen zich opstapelen en is er 

minder energie voor de kinderen; 
- soms is er geen of weinig netwerk om dan te helpen.  

Voor die gezinnen zijn wij er.  
 
Wij zoeken voor overbelaste gezinnen een steungezin in de buurt. Op onze 
site buurtgezinnen.nl kunt u meer informatie lezen. Ik zou u ook willen vragen onze Facebook 
pagina te liken en delen, samen vinden we meer gezinnen. Hebt u steun nodig? Neem 
vrijblijvend contact op en dan kom ik snel langs voor een kennismaking. Misschien heeft u een 
plekje aan tafel over voor een kind? Om deze een paar uur in de week een fijne tijd te geven? 
Meld u dan aan als steungezin! Of volg ons Facebook pagina of te kijken of er een oproep 
tussen zit die bij u past. (Zoeken op: Buurtgezinnen.nl in Papendrecht) Voor meer informatie of 
vragen, neem contact op; judith@buurtgezinnen.nl of 06 57642718. Bedankt voor uw 
aandacht! 
 
Sponsorverzoek van oud leerling Esmay Borst 
Esmay heeft het volgende verzoek: 
 
Hallo, 
Hier een berichtje van jullie oud leerling, Esmay Borst. 
Langs deze weg wil ik jullie vragen of jullie mij willen sponsoren met een klein bedrag voor het 
onderstaande. 
Ik zit in 4 VWO van het Willem de Zwijgercollege en ik heb mij ingeschreven voor drie weken 
wereldstage in Tanzania in de zomer 2019. 
Samen met 21 andere leerlingen doe ik mee met het ‘Scholen voor Scholen’ project van Global 
Exploration. Ik heb er enorm veel zin in en zie het als een enorme kans om een andere cultuur te 
leren kennen, de mouwen uit de handen te steken bij gesponsorde projecten en ervaringen op 
te doen. 
Naast de eigen reiskosten moet elke leerling ook een sponsorbedrag van 1.800 euro inbrengen 
wat ten goede komt aan stichting Global Exploration en wordt o.a. gebruikt voor vier andere 
projecten. 
Wilt u mij helpen om mijn doel te behalen en mijn sponsorbedrag bijeen te krijgen? Sponsoren 
kan via de link (type in op zoekregel internet), Bunq.me/WereldstageTanzania. 
Vul uw sponsorbedrag in en laat uw naam en een boodschapje achter, betalen gaat via Ideal. 
Liever een bedrag overmaken? Dit kan op NL58ING 0001 1477 47 t.n.v. E.R.Borst. 
Alle kleine beetjes helpen, heel erg bedankt alvast. 
Groetjes, Esmay Borst (esmay.borst@gmail.com of 06 – 21 69 02 13 voor eventuele vragen) 
 
 

http://buurtgezinnen.nl/
http://buurtgezinnen.nl/
http://buurtgezinnen.nl/
mailto:judith@buurtgezinnen.nl
tel:06%2057642718
mailto:esmay.borst@gmail.com
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Kalenderoverzicht  
Hieronder volgt de planning van de voorjaarsvakantie tot aan de meivakantie (wijzigingen 
voorbehouden) 

21 en 22 febr. Administratiedagen 

25 febr. t/m 1 maart Voorjaarsvakantie 

04 maart Deze week praktische verkeerslessen groepen 5/6 
Middag: groep 3A naar de bibliotheek 

05 maart 14.30 uur kijkhalfuur 
15.45 uur Jeugdtheaterschool 

06 maart 10.45-11.45 Leerlingenraad 
20.00 uur OR vergadering 

07 maart  Middag: Kunstcarrousel 5/6 

11 maart Deze week voortgangsgesprekken gr. 3 t/m 7 

12 maart 15.45 uur Jeugdtheaterschool 

13 maart Groepen 8 vrij 
Hoofdluiscontrole 
Boomfeestdag groepen 7 

14 maart Middag: groep 3B naar de bibliotheek 
                Kunstcarrousel 5/6 

15 maart 1
e
 rapport 

18 maart Gr. 6 – 8 repeteren met Excelsior 

19 maart Gr. 6 – 8 repeteren met Excelsior 
15.45 uur Jeugdtheaterschool 

20 maart Gr. 6 – 8 repeteren met Excelsior 
Regionale Techniekspelen 

21 maart Middag: Kunstcarrousel 5/6 

25 maart Deze week praktische verkeerslessen  gr. 7/8 

26 maart Middag: generale repetitie met Excelsior gr. 6 – 8  
15.45 uur Jeugdtheaterschool 
Avond: optreden gr. 6 – 8 met Excelsior in de Willem 

27 maart Groepen 8 starten met oefenen musical 
20.00 uur MR vergadering 

28 maart 20.00 uur GMR vergadering 

02 april Gr. 1 t/m 5 Watch that sound 
Middag: groep 5A naar de NVWA 
14.30 uur kijkhalfuur 
15.45 uur Jeugdtheaterschool 

04 april Theoretisch verkeersexamen gr. 7 

08 april Deze week proef IEP groepen 8 
Middag: groep 3A naar de bibliotheek 
                Groep 5B naar de NVWA 

09 april Gr. 1 t/m 5 Watch that sound 
15.45 uur Jeugdtheaterschool 

10 april 10.45 – 11.45 Leerlingenraad 6 - 8 

11 april 20.00 uur GMR 

12 april Koningsspelen 
Klassenavond groepen 7/8 

15 april Middag: groep 3B naar de bibliotheek 
                Groep 7B naar de NVWA 
20.00 uur OR vergadering 

16 april IEP toets groepen 8 
15.45 uur Jeugdtheaterschool 
Avond: première Watch that sound in de Willem, gr. 1 t/m 5 

17 april IEP toets groepen 8 

18 april Paasontbijt 

19 april t/m 03 mei Meivakantie 

 


