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Agenda 

 
Datum Activiteit 

3 september Informatieavond alle groepen 

6 september Schoolfotograaf 

10 en 13 september Ouder-vertel-gesprekken 

11 september Volgend Schooljournaal  

26-28 september Schoolkamp groep 8 

27 september Schoolreis groep 1 t.m. 7 

Bijbelonderwijs 

Bijbelverhalen, lied en tekst voor komende weken: 
Met de Bijbelverhalen krijgt elke groep deze week een eigen invulling. De Bijbeltekst is Psalm 119: 105 
 “Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.”  

Jarige kinderen en juffen 

De komende weken zijn jarig:  
 

Een heel gezellige verjaardag 
toegewenst! 
 
 
 

Welkom 

Gisteren zijn Keano den Beste en Mink en Kato van Zundert bij ons op school begonnen. Keano en Kato in 
groep 7 en Mink in groep 8. Zij komen van de Kranepoort. Wij wensen jullie heel veel plezier en hopen dat 
jullie je snel thuis voelen bij ons op school. 

Van de directie 

Een nieuw schooljaar 
Gisteren zijn we weer met frisse moed van start gegaan. Wat fijn om alle kinderen weer te zien en om alle 
vakantieverhalen te horen. En u als ouders zien we natuurlijk ook graag weer terug! 
Het was best een beetje spannend: een nieuw lokaal en andere juf of meester, een ander plekje in de groep, of helemaal 
nieuw op onze school…. De meester en de juffen vinden het ook altijd best een spannend: wat zal het jaar brengen? 
We hopen er samen met de kinderen en met u als ouders een goed schooljaar van te maken! Met aandacht voor ieder 
kind op De Bron, een goede basis. 
 
Stagiaire in groep 3-4 
In groep 3-4 zal elke maandag en dinsdag een stagiaire te vinden zijn van de opleiding onderwijsassistent in Gouda: juf 
Alisa. Zij volgt het 2e jaar van de MBO opleiding aan het Rijnlandcollege in Gouda. Juf Alisa, heel veel succes en plezier 
met de kinderen gewenst! 
 
Informatieavond op 3 september en ouder-vertelgesprekken 

Bij dit Schooljournaal ontvangt u de uitnodiging voor de informatieavond op maandag 3 september, als start van het 
schooljaar.  
Ook ontvangt u een brief met uitleg over de ouder-vertel-gesprekken, die op 10 en 13 september gepland staan. De 
ouder-vertelgesprekken zijn bedoeld voor ouders die de leerkracht iets willen vertellen over hun kind. Het gaat daarbij om 
nieuwe ontwikkelingen. Wat in het vorige schooljaar al bekend was, is door de leerkrachten aan hun opvolger 
overgedragen. U kunt zich aanmelden via het strookje onderaan de brief. 
 
Privacyregeling 
De wet op de privacy geeft aan dat een organisatie zorgvuldig moet omgaan met persoonsgegevens en andere 
privacygevoelige informatie.  

30 augustus Finn Pons Groep 2 

30 augustus Nikki Slegtenhorst Groep 2 

8 september Britt Bennink Groep 5 

11 september Lucas Terlouw Groep 6 
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We geven daarom geen leerlingenlijsten mee naar huis. U kunt via het ouderportaal in ParnasSys wel zien bij welke 
kinderen uw kind in de groep zit. 

Emailadressen worden alleen met een bepaald doel met een ouder gedeeld: de klassenouders kunnen hun werk niet doen 
zonder actuele emailadressen, dus dat is een geldige reden om die adressen door te geven. De klassenouders gaan er 
zorgvuldig mee om en verwijderen de adressen van hun computer na afloop van hun taak. 
 
Er komt bij het Schooljournaal een aparte brief mee over de privacyregeling. Deze brief bevat een aantal vragen, waarbij 
u wel/niet toestemming geeft voor het plaatsen van foto’s op diverse manieren. 
We zijn verplicht om van elke leerling een ingevulde en door beide ouders ondertekende toestemmingsverklaring op 
papier te bewaren. Deze toestemmingsverklaring blijft maximaal een jaar geldig. De toestemming is ten alle tijde in te 
trekken. We roepen u op om deze verklaring op korte termijn in te vullen en uiterlijk maandag 3 september op school in 
te leveren. 
 
Facebook 
Vanwege de privacy gaan we over op een besloten facebookgroep voor onze school. De open Facebookpagina wordt 
alleen nog gebruikt voor algemene aankondigingen. Foto’s van leerlingen tijdens activiteiten kunnen op Facebook 
gepubliceerd worden via de besloten groep, waar alleen ouders en leerkrachten toegang krijgen. U kunt hiervoor uw 
toestemming wel/niet geven via de hierboven genoemde toestemmingsverklaring. 
Gaat u met uw eigen facebookpagina ook zorgvuldig om, door niet zonder overleg met de ouders foto’s van andere 

kinderen te plaatsen. 
 
Emailadressen 
We geven zoveel mogelijk de informatie aan u door via email, om de papierstroom wat te beperken. Wanneer uw 
emailadres nog niet bekend is op school, of wanneer het wijzigt, wilt u het dan aan de leerkracht doorgeven? Dit kan ook 
via het ouderportaal van ParnasSys, waar u uw eigen gegevens kunt inzien en desgewenst kunt aanpassen. Als het 
ouderportaal niet werkt, kunt u bij onze administratief medewerkster Dineke van Lienden terecht voor een inlogcode en 
wachtwoord. Dineke is altijd op dinsdag aanwezig. 
Overigens komt het regelmatig voor dat emails niet bij alle ouders aankomen, met name bij hotmailadressen. De mail is 
dan wel aangekomen, maar als spam geblokkeerd. Het is daarom handig om regelmatig bij de ongewenste mails te kijken 
of uw spambox te checken. 

Schoolnieuws 

Gymlessen en gymtijden 
De gymlessen op de maandag worden vanaf dit schooljaar gegeven door een vakleerkracht: Michael Groen van de 
organisatie Synerkri. De gymlessen op de donderdag worden gegeven door de eigen leerkracht. Daarnaast is het 
gebruikelijk dat uw zoon/dochter zijn/haar gymkleding meeneemt. Wij adviseren het dragen van gymschoenen in verband 
met de veiligheid. De gymtijden voor dit schooljaar zijn als volgt:   

Groep  Gymtijden  

Groep 1/2  Maandag: 10.00-11.00  

Groep 3/4  Maandag: 11.00 – 12.00  
Donderdag: 11.00 – 12.00   

Groep 5/6  Maandag: 13.00 – 14.00  
Donderdag: 13.00 – 14.00  

Groep 7/8  Maandag: 14.00 – 15.00   
Donderdag: 14.00 – 15.00  

 
Schoolfotograaf 
Donderdag 6 september aanstaande komt de schoolfotograaf (Foto Koch) weer bij ons op school.  De fotograaf start om 
08.30 uur in de grote hal met het maken van familieportretten met broertjes/zusjes die (nog) niet bij ons op school zitten. 
Wilt u wachten voor in de grote hal of als het weer meewerkt buiten? Liever niet in de gang van de school, i.v.m. 
geluidsoverlast in de klassen van groep 1/2 en 3/4. 
Daarna worden er familiefoto’s gemaakt van de kinderen die bij ons op school zitten. U hoeft hierbij niet aanwezig te zijn. 

Tevens worden er deze dag individuele portretten gemaakt en natuurlijk de groepsfoto’s. De kinderen van groep 1/2 
mogen hun knuffel meebrengen, als u dat leuk vindt, voor op de foto. Tip van de fotograaf: ‘als uw kind kleurrijke kleding 
draagt, komt de foto beter tot zijn recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding!’ 
 
De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet. Dit betekent dat uw kind na het maken van de 
foto’s van de leerkracht een inlogkaartje ontvangt. Op de inlogkaart vindt u een uniek inlognummer en wachtwoord. Met 
deze gegevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl. 
U plaatst uw bestelling en rekent af via iDEAL, acceptgiro of creditcard. 
U kunt in de webshop kiezen uit acht verschillende achtergronden voor de schoolfoto’s. Omdat smaken nou eenmaal 
verschillen, biedt Foto Koch u graag meerdere keuze mogelijkheden. 

http://www.fotokoch.nl/
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Wij als school stellen voor u geen pakket samen. U kunt zelf op de site kiezen welke foto’s of pakketten u wilt bestellen. 

Indien u meer dan alleen een groepsfoto bestelt en met iDEAL betaalt, zijn de verzendkosten € 1,50. Voor bestellingen 
met factuur, acceptgiro of creditcard rekent Foto Koch € 3,00 aan verzendkosten. Zie bieden u altijd gratis een groepsfoto 
aan, ook wanneer u geen foto’s bestelt.  
Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan juf Jannie  
 
Kamp groep 8! 
Nog even en dan is het zover: groep 8 gaat op kamp! Dit jaar gaan we op woensdag 26 
september t/m vrijdag 28 september 2018. Naast meester Robert gaat juf Dionne ook alle drie 
de dagen mee. De kinderen en de leiding hebben er al veel zin in! We nemen twee ouders mee, 
namelijk Jean-Paul Wesdorp (vader van Daan) en Lijdia van Eeuwijk (moeder van Karin). Vanaf 
volgende week gaat groep 8 zich voorbereiden op het kamp, door onder andere door na te 
denken over de invulling van de bonte-avond. Dan zult u, via uw kind, een aantal brieven 
meekrijgen. Wilt u deze goed doorlezen?   
We hopen op een goede voorbereiding met elkaar!  
Juf Dionne en meester Robert  
 
Schoolreis groep 1-7  

We hopen op donderdag 27 september met de groepen 1 t/m 7 naar De Spelerij - Uitvinderij in Dieren te gaan. De kosten 
van de schoolreis zijn € 28,50 per kind.   
Als u de betaling voor de schoolreis nu vast in orde wilt maken, dan kan dat. U kunt het verschuldigde bedrag overmaken 
op: NL 70 RABO 0322 5070 14 t.n.v. PCPO Krimpenerwaard, onder vermelding van schoolreis, de naam van uw 
kind(eren) en de groep.  
Verdere informatie over de invulling van deze dag komt in het volgende Schooljournaal. 
 
Klasssenouders 
Alle klassenouders zijn nu bekend, nogmaals hieronder voor u de ouders op een rijtje, zodat u weet van wie u het 
komende schooljaar een mailtje kan verwachten als er hulp nodig is bij uw kind in de klas.  
Groep 1/2 Cindy Vreeke (moeder van Tycho)  
Groep 3/4 Marianne van der Wal (moeder van Daan)  
Groep 5/6 Marjan van der Ree (moeder van Christian) 
Groep 7/8 Marjolijn Boers (moeder van Jens) 
Wij wensen deze ouders veel plezier en succes bij hun taak! 
 
Vrijwilligers bibliotheek gezocht 

Op dinsdagmiddag gaan onze leerlingen van groep 3 tot en met 8 boeken lenen in de bibliotheek. Hierbij zijn altijd 2 
vrijwilligers aanwezig om de boeken in te nemen en weer uit te lenen. Wij zijn op zoek naar versterking van dit team, dat 
elke 3 weken op dinsdagmiddag het uitlenen verzorgt. U kunt zich hiervoor aanmelden bij juf Alice. 
 
En van de bibliotheek kwam de volgende oproep: 
 
De Bibliotheek Krimpenerwaard is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor haar vestiging Gouderak. 
Op maandagmorgen bezoeken schoolklassen deze bibliotheek en de vrijwilligers begeleiden dat. Dit schooljaar komen 
daar de kleutergroepen van De Bron bij. 
 
Wie zoeken wij? 
Iemand die regelmatig op maandagmorgen van 10.00 – 12.00 uur kan helpen. 
Je moet redelijk goed met een computer om kunnen gaan. 
Uiteraard is klantvriendelijkheid een must. 
Het is op die ochtenden best druk, maar ook erg gezellig. 
Je zet je in samen met nog 2 andere vrijwilligers. 
 
Lijkt het je wat? 
Stuur een mail naar gblok@debibliotheekkrimpenerwaard.nl of bel 0180-669999 (bibliotheek Lekkerkerk) en vraag naar 
Gerda Blok. 
 
Schoolkorfbaltoernooi   

Ook dit jaar willen we weer meedoen met het Schoolkorfbaltoernooi. Het toernooi vindt plaats op woensdag 
3 oktober aanstaande en wordt gehouden bij de IJsselvogels in Moordrecht. Bij dit Schooljournaal ontvangt 
u een brief met aanmeldingsformulier. Van voorgaande jaren weten we dat er veel kinderen zich opgeven, 
dus we hopen ook dit jaar op veel aanmeldingen. Het aanmeldstrookje graag uiterlijk volgende week 
woensdag 5 september inleveren bij de eigen leerkracht.   
 

mailto:gblok@debibliotheekkrimpenerwaard.nl
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Van Zwembad de Baan 
Met dit Schooljournaal komt een flyer mee voor de kleedjesverkoop op 8 september. Van harte aanbevolen. 

Van de bibliotheek Krimpenerwaard 

Wist u dat kinderen tot 18 jaar gratis lid kunnen worden van de bibliotheek? De bibliotheek Gouderak is een vestiging van 
De Bibliotheek Krimpenerwaard en heeft heel veel te bieden. Bekijk ook de website www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl 
voor alle overige openingstijden en mogelijkheden met een lidmaatschap. 

Van de Brede School Het Rak 

Binnenkort komt er een folder mee aar huis van de Brede School. Er wordt weer een aantal activiteiten aangeboden, zoals 
blokfluiten, AMV en creatieve activiteiten. 

Van de overblijfwerkgroep 

Het nieuwe schooljaar is gestart! Ook tussen de middag mogen we weer veel kinderen verwelkomen bij de 
overblijf. Wij zijn nog steeds op zoek naar mensen die willen helpen. Ook als je bijvoorbeeld één keer per 2 
weken zou kunnen, zijn we al heel blij met je hulp. Heb je interesse? Vraag informatie bij Serena Robijn. 

Van de luizencontrole 

Na elke schoolvakantie controleren we alle kinderen op hoofdluis en/of neten. Om dit te kunnen blijven doen, zijn we op 
zoek naar helpende handen. Aanmelden kan bij: Corrie de Gier. 

Interessante websites 

Graag vermelden wij hier een aantal websites die voor u interessant kunnen zijn: 
Naschoolse opvang Royal Kids Home: www.royalkidshome-krimpenerwaard.nl  
Bibliotheek Krimpenerwaard: www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl 
Peuterspeelzaal de Rakkertjes: www.derakkertjesgouderak.nl 
Centrum Jeugd en Gezin: www.cjggouda.nl 

Spreekuur leerkrachten 

 

Groep Leerkracht(en) Tijdstip 

1-2 Rianne/Jannie Woensdag 12.30-13.00 uur 

3-4 Yvonne Woensdag 12.30-13.00 uur 

5-6 Lizeth/Alice Woensdag 12.30-13.00 uur 

7-8 Robert Woensdag 12.30-13.00 uur 

 Directie Graag volgens afspraak 

 IB Graag volgens afspraak 

 

Vakantierooster 2018-2019 

 

Herfstvakantie Ma 22-10-18 t/m vr 26-10-18 

Kerstvakantie Ma 24-12-18 t/m vr 04-01-19 

Voorjaarsvakantie  Ma 25-02-19 t/m 01-03-19 

Pasen met aansluitend meivakantie Vr 19-04-19 t/m vr 03-05-19 

Hemelvaartsdagen Do 30-05-19 t/m vr 31-05-19 

Pinksteren Ma 10-06-19 

Zomervakantie Ma 22-07-19 t/m vr 30-08-19 

Overig: lesvrije (mid)dagen  

Studiemiddag  Maandagmiddag 11-02-19 

Studiedag  Vrijdag 07-06-19 

Studiedag  Woensdag 03-07-19 

Tenslotte 

Tenslotte wens ik u, mede namens het team, goede weken toe! A. Vaatstra-Bukman, directeur 
 

http://www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl/
http://www.royalkidshome-krimpenerwaard.nl/
http://www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl/
../Schooljournaals%202017-2018%20Wordversie/www.derakkertjesgouderak.nl
../Schooljournaals%202017-2018%20Wordversie/www.cjggouda.nl

