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Hierbij ontvangt u het jaarverslag 

van 2020. Het was een jaar zoals 

we niet eerder hebben doorge-

maakt zolang onze school bestaat.

Veel plannen waren gemaakt, maar 

we moesten overrekenen vanwege 

de sprake die God in deze wereld 

zond. Door Zijn goedheid hebben 

we het jaar met elkaar mogen

volbrengen, hoewel er bij het team, 

de ouders en grootouders soms 

spannende momenten waren.

Wanneer er in dit verslag sprake is 

van toekomstgerichte uitspraken, 

worden die gedaan onder de 

conditie die we lezen in Jakobus: 

Deo Volente.
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SHG al meer 
dan 35 jaar 
een begrip

Kraamzorg
Bel voor informatie:
0187 - 48 91 73  

Zie voor informatie en aanmelden www.shgzorg.nl

Ma t/m vr: 9.00 - 11.00 uur /  
13.00 - 15.00 uur.
Tevens op vr: 19.00 - 21.00 uur. 

De Geus Tapijt in Puttershoek, uniek in de Hoeksche Waard.

Arent van Lierstraat 16, Puttershoek
Tel. 078 - 676 1359

Bezoek ook eens onze website:

www.degeustapijt.nl

Loop vrijblijvend binnen,
u bent van harte welkom!

Wij zijn 6 dagen per week geopend van 9.00 tot 17.30 uur • Vrijdag koopavond
Wij eten van 12.30 tot 13.30 uur • Zaterdag geopend tot 16.00 uur

DE PERFECTE 
HOUTEN VLOER VIND 

JE BIJ DE GEUS!

Een houten vloer geeft een leven lang plezier. Kom 
inspiratie opdoen in de showroom van De Geus Tapijt 
& Gordijnen in Puttershoek. Wij zijn er trots op dealer 
te zijn van de beste merken op het gebied van echt 
houten vloeren. 

Dus willen graag met u meedenken en laten zien wat er op dit 
gebied allemaal te koop is. Ieder merk heeft tenslotte weer zijn 
sterke punten en specialiteiten. En het belangrijkste: wat sluit 
aan bij uw woonstijl? Voelt u zich thuis in een moderne, of juist 
een stoere woonstijl? Of gaat uw voorkeur uit naar klassiek, 
bijvoorbeeld in een visgraatmotief, dat trouwens weer helemaal 
terug is van weggeweest. 

Wij tonen u graag de veelzijdigheid van een echt houten vloer!
De Geus is voor houten vloeren o.a. dealer van de merken:
• Hollandsche Vloeren
• Rebel
• Tarkett
• Quick Step Parquet

Houten vloeren zijn ook geschikt voor de trap. Uiteraard kunnen wij 
alles voor u plaatsen en zorgen voor een perfecte afwerking met 
keuze uit verschillende sfeerplinten en profielen.
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In 2020 vertrokken 
onze leerlingen naar 
de volgende vormen 
van voortgezet  
onderwijs.

Gegevens per 01-10-2020

Onze leerlingen
Waar gingen ze 
naartoe ...

In- en uitstroom
schooljaar 2019-2020

Instroom
4-

jarigen*

15

Uit-
stroom 

VO

13

-4

Petrus Datheenschool - Puttershoek

2020  
in cijfers

Ver-
huizing

3

Verwij-
zing naar 

SBO

4

*  Leerlingaantallen van groep 1 per 1-10-2020

2021 2022 2023

137
158 145

2024

142

Puttershoek
41

Maasdam

5

Heinenoord

2

‘s-Gravendeel

62

Mijnsheeren-
land

3

Mookhoek

1

Ver-
huizing

1

... en waar 
kwamen ze vandaan?

07

VWO

HAVO

VMBO- GT+

VMBO- BK

Prognose 
leerlingaantallen
voor komende schooljaren

Strijen

2



Publieksversie Jaarverslag 2016

HOOFDSTUK 

2

VCOHW
Onze school maakt deel uit van de Vereniging voor 

Christelijk Onderwijs op reformatorische grondslag in

de Hoeksche Waard (VCOHW).

Tussen de locatiedirecteuren van de verschillende scho-

len en de boven-schools directeur is er ieder jaar struc-

tureel overleg. Allerlei zaken die de vijf scholen aangaan 

worden dan besproken en op allerlei manieren zijn we 

elkaar tot een hand en een voet. Zowel beleidsmatige 

zaken als dingen betreffende de dagelijkse praktijk kwa-

men in het afgelopen kalenderjaar aan bod. In 2020 is veel 

tijd besteed aan de voorgenomen fusie tussen de Petrus 

Datheenschool in Puttershoek en de Rehobôthschool te 

Maasdam.

De algemene ledenvergadering van de VCOHW werd van-

wege de Corona maatregelen digitaal gehouden op 24 

september 2020. 

Locatieraad
Binnen de locatieraad van onze school waren geen muta-

ties, zodat deze eind 2020 nog steeds bestond uit de vol-

gende personen:

•   M. Klooster (namens GG Puttershoek)

•   J. Kooistra (namens OGG ’s-Gravendeel)

•   J. Hooijmeijer (namens GGinN ’s-Gravendeel)

•   M. van Hees (namens OGG Puttershoek)

De raad vergaderde in maart en juni 2020 fysiek. Na de 

zomervakantie is (in het kader van de eenwording) de lo-

catieraad van Puttershoek samen met die van Maasdam 

gaan vergaderen. 

De lokale algemene ledenvergadering werd vanwege de 

corona maatregelen gecanceld. 

08 09

“Zowel beleidsmatige 
zaken als dingen 

betreffende de dagelijkse 
praktijk kwamen in het 
afgelopen kalenderjaar 

aan bod.”

Verenigingsnieuws
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In 2020 hebben de volgende zaken onze bijzondere aan-

dacht gehad

Ster-groep
We zijn in 2020 doorgegaan met een zgn. Ster-groep. In 

deze groep werkten in de ochtenden leerlingen uit de 

groepen 5, 6, 7 en 8. Deze leerlingen zijn heel erg gebaat bij 

een kleine groep waar veel individuele aandacht is en waar 

ongewenste prikkels minimaal zijn. Na de zomervakantie 

kon deze Ster-groep om praktische redenen slechts drie 

ochtenden per week gestalte krijgen. Dat werd door ou-

ders en kinderen erg betreurd. Dit onderstreept nog eens 

duidelijk hoe het werken in onze Ster-groep in een behoef-

te voorziet en wordt gewaardeerd.

Pluslessen
Het geven van pluslessen ging in 2020 door. De gewone 

pluslessen voor rekenen en taal voor kinderen uit de groe-

pen 6 t/m 8 werden bij ons op school gegeven en de zgn. 

zorgklas+ groepen kregen les op de locatie Maasdam.

Engels
Team en ouders vinden het belangrijk dat de kinderen bij 

het verlaten van onze basisschool een goed niveau hebben 

op het gebied van de Engelse taal. Jaarlijks proberen we 

die basis te verbeteren, zodat de doorstroming naar het 

voortgezet onderwijs ook op dit terrein goed verloopt.

Doordat we ons tijdens het thuisonderwijs richtten op de 

hoofdvakken, konden we bij het vakgebied Engels helaas 

niet doen wat we hadden gewild. We hopen dat we het En-

gels in komende jaren weer de aandacht kunnen geven die 

we nodig vinden en graag willen.

Media educatie
Gezamenlijk zijn we (binnen de VCOHW) aan het werk om 

mediaeducatie op onze scholen op de agenda te krijgen. 

Deze problematiek is heel complex en zal alleen in samen-

werking met de gezinnen goede aandacht kunnen krijgen. 

Door de beperkingen tijdens de coronacrisis konden ook 

op dit terrein bepaalde dingen geen doorgang vinden. 

Seksuele vorming
De methode ‘Wonderlijk gemaakt’ heeft een vaste plek in 

ons lesprogramma. De ouders hebben een brochure van 

deze methode ontvangen, zodat zij weten welke onderwer-

pen er per groep besproken worden. De lessen werden in 

2020 gegeven in de maanden januari t/m maart. Dat bete-

kent dat we op het moment dat het thuisonderwijs begon 

vrijwel alle lessen gegeven hadden.

We merken dat school en ouders elkaar op dit punt duide-

lijk versterken en zijn blij met de resultaten.

Invoering Parro voor oudercommunicatie
In de loop van 2020 zijn we gebruik gaan maken van Parro. 

Dit is een platform waardoor we gemakkelijker contacten 

met onze ouders kunnen onderhouden. Het is gelinkt aan 

ons administratieprogramma ParnasSys. Mede door deze 

verbinding is het voor ouders en leerkrachten een goed 

middel gebleken om dingen uit te wisselen en te plannen.

Onderwijs

Met groep 2 naar de 
imkerij; oktober 2020.

• Spreekbeurten 
Aan het einde van het schooljaar hebben de meeste kinderen een spreekbeurt 

gehouden. 

 

 
• High-tea afscheid van groep 8 in de Ster-groep 

Aan het einde van het schooljaar hebben we in de Ster-groep afscheid genomen 

van de drie groep 8-leerlingen. Dit hebben we ‘gevierd’ met een door de kinderen 

zelf georganiseerde high-tea. 

 

 

************************************************************* 

 

 

High-tea.



 
 
************************************************************* 
 
Ster-groep (hieruit een keuze maken) 

• Breuken oefenen 
(Foto Matthias en Noa met stroopwafel) 

 
 

• Lockdown en thuisonderwijs  
Op 16 maart 2020 moesten de scholen hun deuren sluiten. De kinderen gingen 
thuis aan de slag met hun schoolwerk. 
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Schooleindtoets (Cito)
In 2020 maakten de leerlin-

gen van groep 8 geen eind-

toets i.v.m. de geldende co-

rona-maatregelen. Hiernaast 

vindt u het schema van de 

voorgaande jaren. 

Resultaten
            2016 / 2017    2017 / 2018 2018 / 2019       

Aantal deelnemende leerlingen 21 16 24

Aantal leerlingen in leerjaar 8 21 16 24

Aantal leerlingen op school 137 128 126

Aantal ongewogen leerlingen 130 122 120

Percentage gewogen leerlingen 5% 5% 5%

Naam Eindtoets CET CET CET

Bovengrens inspectie - - -

Landelijk gemiddelde - - -

Ondergrens inspectie 534,5 534,5 534,5

EINDTOETS 539,6 538,3 538,4
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In het kalenderjaar 2020 hebben mogen werken met 

een stabiel team. Met de Zomervakantie is de plaats van 

meester Van Dam ingenomen door juf Terlouw. Voor het 

overige zijn er geen personeelswisselingen geweest. 

Personeel

Groep 5 viert de verjaardag 
van de juffen.

11

Tussentijdse opbrengsten
De tussentijdse Cito-toetsen 

hebben we wel afgenomen, 

hoewel dat van overheidswe-

ge niet werd gevraagd. De re-

sultaten daarvan worden niet 

Schooltoetskaart
School Petrus Datheenschool        Vestiging Hoofdlocatie

Periode 2019 / 2020              Weergave (Vaardigheids)score per leerjaar en trimester 

meegenomen door de inspectie als het gaat om de beoordeling 

van de onderwijskwaliteit van de school, maar geven ons juist 

goed zicht op de vakgebieden en onderdelen daarvan waaraan 

extra aandacht gegeven moet worden. We drukken hierbij een 

deel van de schooltoetskaart van het schooljaar 2019-2020 af. We 

zijn blij met deze uitslag!

• Spreekbeurten 
Aan het einde van het schooljaar hebben de meeste kinderen een spreekbeurt gehouden. 

  
• High-tea afscheid van groep 8 in de Ster-groep Aan het einde van het schooljaar hebben we in de Ster-groep afscheid genomen van de drie groep 8-leerlingen. Dit hebben we ‘gevierd’ met een door de kinderen zelf georganiseerde high-tea. 

  

*************************************************************  

 

Spreekbeurt in de 
Ster-groep.

 
 

 
 
De tussentijdse Cito-toetsen hebben we wel afgenomen, hoewel dat van 
overheidswege niet werd gevraagd. De resultaten daarvan worden niet 
meegenomen door de inspectie als het gaat om de beoordeling van de 
onderwijskwaliteit van de school, maar geven ons juist goed zicht op de 
vakgebieden en onderdelen daarvan waaraan extra aandacht gegeven moet 
worden. We drukken hierbij een deel van de schooltoetskaart van het 
schooljaar 2019-2020 af. We zijn blij met deze uitslag! 
 
Schooltoetskaart 

                                                
School Petrus Datheenschool   
Vestiging Hoofdlocatie   
Periode 2019 / 2020   
Weergave (Vaardigheids)score per leerjaar en trimester   
      
    3   4   5   6   7   8       
    II III   I II III   I II III   I II III   II III   II       
                                                
CITO BEGRIJPEND 
LEZEN                                               
Totaal 3.0         148 144     160 166     177 186   194     207       
CITO REKENEN-
WISKUNDE                                               
Totaal 3.0 120 142     159 180     208 219     233 251   252     281       
CITO SPELLING                                               
Totaal 3.0 167 192     246 272     302 314     332 366   349     375       
CITO SPELLING 
WERKWOORDEN                                               
Totaal 3.0                               111     156       
 

 
 
Personeel 
In het kalenderjaar 2020 hebben mogen werken met een stabiel team. 
Met de Zomervakantie is de plaats van meester Van Dam ingenomen door 
juf Terlouw. Voor het overige zijn er geen personeelswisselingen geweest.  
 
Zorg en begeleiding 
 
Geef me de 5 
Samen met de andere scholen van de VCOHW verdiepen we ons in moeilijk 
verstaanbaar gedrag. In 2019 hebben we, samen met het team van de 
Rehobôthschool, een eerste bijeenkomst bijgewoond over dit onderwerp. 
Deze scholing heeft in 2020 een vervolg gekregen. 

Lockdown en thuisonderwijs 
Op 16 maart 2020 moesten de 
scholen hun deuren sluiten. De 
kinderen gingen thuis aan de slag 
met hun schoolwerk.




Geef me de 5
Samen met de andere scholen van de VCOHW verdiepen 

we ons in moeilijk verstaanbaar gedrag. In 2019 hebben 

we, samen met het team van de Rehobôthschool, een 

eerste bijeenkomst bijgewoond over dit onderwerp. Deze 

scholing heeft in 2020 een vervolg gekregen.

De IB’ers hebben zich weer verdiept in een aantal onder-

werpen die voor alle scholen van de vereniging belangrijk 

zijn. Op deze manier leren we van elkaar.

Kwaliteitszorg en klassenbezoeken
Door de interne begeleiders worden periodiek klassen-

bezoeken afgelegd. Deze bezoeken worden gevolgd door 

een gesprek met de betreffende leerkracht tijdens een 

groepsbespreking. Ook worden er klassenbezoeken door 

de locatiedirecteur en door externen afgelegd. Dit alles 

doen we om de onderwijskwaliteit als geheel op een goed 

peil te houden. Hoewel de fysieke contacten vanwege de 

coronamaatregelen minder zijn geworden, hebben we 

toch het idee dat de kwaliteitszorg niet heeft ingeboet.

Opbrengstgericht werken
Door de intern begeleiders (IB’ers) wordt tijdens groeps-

besprekingen met regelmaat gesproken met de leer-

krachten. Tijdens die gesprekken wordt ook aandacht 

besteed aan de leeropbrengsten. Het welbevinden van de 

leerlingen gaat echter boven alles. Leerresultaten kun-

nen alleen goed blijven wanneer het welbevinden goed is.

De continuïteit wordt door de intern begeleiders bewaakt. 

De interne begeleiders op hun beurt rapporteren de voort-

gang aan de locatiedirecteur. 

Oordeel externen
Het laatste uitgebreide inspectieonderzoek heeft in 2014 

plaatsgevonden. De kwaliteit van ons onderwijs werd toen 

op alle onderzochte punten als voldoende beoordeeld. 

Zowel de eindopbrengsten als de tussentijdse resultaten 

liggen sinds die tijd steeds boven de inspectienorm. Ook 

de zorg en begeleiding en de kwaliteitszorg voldoen aan 

de verwachtingen. 

Scholen die op deze manier presteren vallen voor de on-

derwijsinspectie onder het basisarrangement. Dat geldt 

dus ook voor onze school.

Contacten met het Wartburgcollege (locaties Marnix en 

Swaef) leren ons dat men tevreden is over de brugkla-

sadvisering door onze school en de orthopedagoog van 

Driestar educatief bestempelt onze manier van werken 

als gedegen.

Ouderpanel
Door de maatregelen vanwege het coronavirus hebben we 

helaas in 2020 de bijeenkomsten met het ouderpanel ge-

mist. Dat hebben we als een gemis ervaren. We spreken 

de wens uit dat deze nuttige besprekingen in de toekomst 

weer een vaste plaats mogen krijgen binnen onze school 

en ook straks binnen ‘De Fontein’.

Zorg en begeleiding
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 Met groep 2 naar de imkerij; oktober 2020. 

 
************************************************************* 

 

 juni 2020; Helaas … geen schoolreis dit jaar, geen spelletjesdag …. Daarom 

hielden we een waterspelletjesdag! We hadden heel veel (regen)water. We 

werden erg nat, en het was erg leuk! Tussen de middag picknickten we in 

onze klas. Konden we meteen even opdrogen. Groep 1. 

 
************************************************************* 

 

 
Bedankt ouders voor jullie hulp tijdens het thuisonderwijs begin 2020! 

 
************************************************************* 

 
De kinderen van groep 7 hebben eind 2020 heel hard gewerkt aan een 

handvaardigheidsopdracht. Met elkaar hebben ze een heuse skipiste 

gebouwd! In groepjes zijn ze aan de slag gegaan met verschillende 

onderdelen. Een groepje heeft de skipiste gemaakt, een ander groepje de 

huisjes/winkeltjes en het laatste groepje heeft gezorgd voor de poppetjes en 

de verdere aankleding. Samen hebben ze gezorgd voor een ontzettend leuk 

resultaat! 

Activiteiten
Actie
In mei 2020 heeft groep 5 actie 

gevoerd voor de vluchtelingen 

van Kamp Moria op Lesbos. Deze 

actie heeft het prachtige bedrag 

van € 2082,52 opgebracht! 

Verhuizing
In verband met de renovatie van 

het schoolgebouw aan de Wil-

genlaan in Puttershoek zijn we 

in december 2020 verhuisd naar 

het schoolgebouw aan de Fazant 

in Maasdam. Deze verhuizing 

was een bijzondere ingreep die 

veel van het team en de kinderen 

heeft gevraagd. 

Dankzij enorm veel hulp van ou-

ders en grootouders is de klus 

geklaard, zodat we m.i.v. 2021 

voor een half jaar ons werk el-

ders mogen gaan doen. We zijn 

heel blij dat we met alle groepen 

op één locatie terecht konden en 

hopen het werk op onze Petrus 

Datheenschool op locatie Fazant 

5 te mogen afsluiten.

Zending en adoptie
In 2020 is in totaal € 1494,40 

ingezameld voor de zending 

en € 1492,22 voor adoptie. Via 

Woord en Daad besteden we het  

adoptiegeld aan vier kinderen 

in arme landen. Vanwege het 

nauwelijks inzamelen van geld 

tijdens de thuiswerkperiode is 

er over 2020 een negatief saldo 

m.b.t. adoptiegelden.

Het geld van de zending wordt 

gelijk verdeeld tussen de Zen-

ding GG en de Mbuma-zending.

Oud papier
In 2020 is in totaal € 784,04 bin-

nengekomen voor het oud pa-

pier.

Petrus Datheenschool - Puttershoek

Er gingen nog meer groepen naar de 
imkerij. Het was een van de weinige 
excursies die nog konden (groep 5).
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Sponsorloop voor Lesbos 
(groep 5)

Juni 2020; Helaas … geen schoolreis dit jaar, 
geen spelletjesdag …. Daarom hielden we 
een waterspelletjesdag! We hadden heel veel 
(regen)water. We werden erg nat, en het was 
erg leuk! Tussen de middag picknickten we in 
onze klas. Konden we meteen even opdrogen. 
Groep 1.



Samenvoeging Petrus 
Datheenschool en 

Rehobôthschool 

In augustus 2021 

zullen onze Petrus 

Datheenschool te 

Puttershoek en de 

Rehobôthschool te 

Maasdam door fusie 

samengaan. De school 

zal vanaf dat moment 

‘De Fontein’ heten.

Gebruik van Parro 

uitbreiden

We willen meer mo-

gelijkheden van Parro 

gaan inzetten ten bate 

van ons onderwijs.

Pestbeleid

Het traject betreffende 

de integrale aanpak 

van het beleid rond 

pesten, pedagogisch 

klimaat en positieve 

groepsvorming zal, 

zoals al is gezegd, de 

komende jaren (ook 

binnen De Fontein) 

een vervolg krijgen. 

Ons team is er erg 

enthousiast over. In 

2020 en 2021 zal ook 

het team van de Re-

hobôthschool met dit 

traject meedoen. We 

worden hierin bijge-

staan door medewer-

kers van het Kersten-

onderwijscentrum 

(KOC Diensten).

Geef me de 5

Het is het voorne-

men van het team, 

om samen met de 

andere scholen van de 

VCOHW, zich verder te 

verdiepen in moeilijk 

verstaanbaar gedrag. 

Vooral belemmeringen 

binnen het autistisch 

spectrum hebben 

vooralsnog onze aan-

dacht.

Nieuwe taalmethode

Het team van De 

Fontein zal gaan wer-

ken met een nieuwe 

taalmethode.

Plannen voor 2021
In 2021 hopen we met de volgende

 punten aan de slag te gaan:

15

HOOFDSTUK 

8

14

Vrijwilligers
We zijn ontzettend blij met de 

belangeloze inzet van de vele 

vrijwilligers die ons helpen. Dat 

helpen gebeurt bv. met plein-

wacht, computerlessen, zwem-

men, maar ook is er de begelei-

ding bij excursies en het uitlenen 

van de  (prenten)boeken. Daar-

naast zijn er gedurende het jaar 

meermalen ‘klussers’ die veel 

werk uit handen nemen en daar-

door ook nog eens voor bespa-

ringen zorgen.

Eerder is de hulp van de vele 

vrijwilligers tijdens de verhuizing 

naar Maasdam al genoemd.

Door de maatregelen rond Co-

rona kwam het werk van het 

activiteitencomité onder druk te 

staan. Ook het busvervoer werd 

onmogelijk door genoemde cri-

sis.

De tijd zal leren of en hoe het 

belangrijke werk wat het acti-

viteitencomité jarenlang heeft 

verricht, voortgang mag krijgen 

 

bij de nieuwe school.

We willen àlle vrijwilligers weer 

heel hartelijk bedanken voor hun 

geweldige inzet!!

Medezeggenschapsraad
Namens de ouders hebben 

mevr. A.M. Kuiper-Weerheim en 

mevr. J.M. Mol-van Ameijde zit-

ting in onze medezeggenschaps-

raad. Vanuit het team maakten 

in 2020 juf C.A. Wouterse en juf 

A.J. van Rossum-Zaaijer deel uit 

van deze raad.

Groep 3, tweede helft 2020
Bij het aanleren van het woordje /pit/ 
in groep 3 hebben we aan het einde 
van de week de lessen op een feeste-
lijke manier afgesloten met het eten 
van appeltaart (in de tent).
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Lekker aan de slag met 
het verven van Rikki.
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Financiën

Staat van baten en lasten

 Baten  2020  Begroting 2020 2019 

Rijksbijdragen    772.439   734.759  750.101    

Overige overheids-
bijdragen en 
- subsidies     1.260   1.190    1.260     

Overige baten     159  -  992    

Totaal baten     773.858  735.949  752.352    

 Lasten  2020 Begroting 2020  2019 

Personeelslasten    703.932  646.954   625.776   

Afschrijvingen    29.515  23.172 23.263  

Huisvestingslasten    38.317  35.150  127.273    

Overige lasten    42.931  45.500 41.769     

Totaal lasten     814.695  750.776  818.081    

Saldo baten en lasten     40.837- 14.827- 65.728-   

 

 Netto resultaat     40.837- 14.827- 65.728-    

HOOFDSTUK 
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Petrus Datheenschool - Puttershoek

We hopen u middels dit verslag inzicht 

gegeven te hebben in de belangrijkste 

gebeurtenissen m.b.t. onze school in 

2020. 

We spreken de wens uit dat team, lo-

catieraad en bestuur nog vele jaren 

de belangen van uw kinderen op onze 

scholen mogen behartigen.

We zijn daarbij in alles volledig afhan-

kelijk van de zegen van de Heere Die 

ons tot hiertoe sterkte en bewaarde.

Afsluiting
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De kinderen van groep 7 hebben eind 2020 
heel hard gewerkt aan een handvaardig-
heidsopdracht. Met elkaar hebben ze een 
heuse skipiste gebouwd! In groepjes zijn 
ze aan de slag gegaan met verschillende 
onderdelen. Een groepje heeft de skipiste 
gemaakt, een ander groepje de huisjes/
winkeltjes en het laatste groepje heeft 
gezorgd voor de poppetjes en de verdere 
aankleding. Samen hebben ze gezorgd voor 
een ontzettend leuk resultaat!

Woordjes maken met de letterdoos.

Publieksversie Jaarverslag 2020

Bedankt ouders voor jullie 
hulp tijdens het thuis- 
onderwijs begin 2020!
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************************************************************* 

 
Genieten van handvaardigheid in groep 3/4: 

 
 
************************************************************* 

 
Buitenspel in groep 4/5: 

 
 
************************************************************* 

 
Toch nog naar Ieper met groep 8: 

 Met groep 2 naar de imkerij; oktober 2020. 

 
************************************************************* 

 

 
juni 2020; Helaas … geen schoolreis dit jaar, geen spelletjesdag …. Daarom 

hielden we een waterspelletjesdag! We hadden heel veel (regen)water. We 

werden erg nat, en het was erg leuk! Tussen de middag picknickten we in 

onze klas. Konden we meteen even opdrogen. Groep 1. 

 
************************************************************* 

 

 
Bedankt ouders voor jullie hulp tijdens het thuisonderwijs begin 2020! 

 
************************************************************* 

 
De kinderen van groep 7 hebben eind 2020 heel hard gewerkt aan een 

handvaardigheidsopdracht. Met elkaar hebben ze een heuse skipiste 

gebouwd! In groepjes zijn ze aan de slag gegaan met verschillende 

onderdelen. Een groepje heeft de skipiste gemaakt, een ander groepje de 

huisjes/winkeltjes en het laatste groepje heeft gezorgd voor de poppetjes en 

de verdere aankleding. Samen hebben ze gezorgd voor een ontzettend leuk 

resultaat! 

De EHBO-les is erg 
interessant

Handvaardigheid is 
altijd een feest!

 Resultaatverdeling               2020                                 Begroting 2020  2019 

Algemene reserve            15.267-    14.827-   91.298-    

Bestemmingsres. 

bekostiging 2019/2020      25.570-         -   25.570      

Totaal                                 40.837                       14.827-                    65.728-
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Jelier Podologiepraktijk
Oranjelaan W.Z. 48a, 3297 CT Puttershoek 

www.jelierpodologie.nl - www.jelierschoenmode.nl

078 676 16 79

Jelier Schoenmode
Oranjeplein 21, 3297 CV Puttershoek

Maandag gesloten, vrijdag koopavond

De Barth Groep helpt bedrijven om optimaal te presteren door het 
creëren van duurzame en technologische oplossingen. Wij realiseren 
en onderhouden totaalinstallaties, ontwikkelen en automatiseren 
machines, leveren plaatwerkoplossingen voor verschillende industrieën 
en voeren keuringen uit. Onze kracht ligt in het aanpakken van 
multidisciplinaire projecten.

Kijk op www.barthgroep.nl voor meer informatie.

TECHNOLOGY WITH A SMILE
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