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Agenda 

 
Datum Activiteit 

10 en 13 september Ouder-vertel-gesprekken 

25 september  Volgend Schooljournaal 

26 september Bijeenkomst gebedsgroep 

26-28 september Schoolkamp groep 8 

27 september Schoolreis groep 1 t.m. 7, om 08.15 uur op school 

3 oktober Schoolkorfbaltoernooi 

Bijbelonderwijs 

Bijbelverhalen voor komende weken: 
De Bijbelverhalen die we de komende weken behandelen zijn uit Genesis en gaan over Noach. 
 

Van de directie 

Staking op 12 september 
We zijn door PO in Actie opgeroepen om nog één keer te staken, voor een beter salaris en minder werkdruk in het 
onderwijs. We staken niet mee, de lessen gaan op 12 september gewoon door. We zijn het wel eens met de blijvende 
aandacht die voor het werken in het onderwijs gevraagd wordt, maar we vinden ook dat het onderwijs aan de leerlingen 
daar niet onder mag lijden. 
 
Gesprekken 
We zijn deze week met veel ouders in gesprek, om van u als ouders van alles te horen over de kinderen. We hopen op 
goede gesprekken. Wilt u op een later moment de leerkracht nog eens spreken, maakt u dan een afspraak via de email of 
telefonisch op het schooltelefoonnummer. 
Vanwege de privacy zijn de privé-telefoonnummers van het team niet meer in de Schoolgids vermeld. We vragen u om bij 
telefonisch contact altijd het schooltelefoonnummer te gebruiken: 0182-372575. 

U kunt altijd op het spreekuur komen, elk woensdag van 12.30-13.00 uur, dat kan zonder afspraak. 
 
Privacyregeling 
Tijdens de informatieavond is er toelichting gegeven over de nieuwe privacyregels. Dat is een proces dat langere tijd in 
beslag neemt, we werken er aan om alle regels zorgvuldig uit te voeren. Dit is een proces dat ons allemaal aangaat, zowel 
school als ouders. 
U heeft een toestemmingsverklaring ontvangen, die per kind op school moet worden ingeleverd, ondertekend door beide 
ouders. Ik roep u op om op korte termijn de toestemmingsverklaring in te leveren, als u dat nog niet hebt gedaan. Doet u 
dat uiterlijk vrijdag 14 september. 
 
Daarnaast is het van belang dat elke ouder zich bewust is van de privacy van alle kinderen. Dus als u tijdens een 
schoolactiviteit foto’s maakt waar kinderen van andere gezinnen op te zien zijn, zet u ze dan niet op Facebook of 
Instagram of andere social media, maar stuur ze naar de leerkracht. Die weet voor welke kinderen toestemming is en 
voor welke kinderen niet. 
 
Activiteiten met school 
Zijn schoolreisjes, excursies, Kerstviering, kamp en andere schoolactiviteiten verplicht voor alle leerlingen? Jazeker, het 
zijn schoolactiviteiten, waarvan u bij inschrijving ondertekent dat uw kind aan alle activiteiten deel zal nemen. Ook in de 
Schoolgids staat hierover een stukje (paragraaf 5.1 blz. 30): alle kinderen vanaf 5 jaar zijn verplicht om alle lestijden op 
school te zijn en aan alle schoolactiviteiten deel te nemen. 
Natuurlijk zijn er soms uitzonderingen, als een kind ernstig ziek is bijvoorbeeld. Dan kunnen we met ouders en school in 
overleg tot een andere invulling komen. 
Bij ziekte verzoeken we u om voor schooltijd (tussen 8:00 en 8:20) te bellen om uw kind ziek te melden. Daarvoor hoeft u 
niet speciaal met de eigen leerkracht te spreken, de melding doorgegeven aan wie de telefoon aanneemt is voldoende. 
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Stop/parkeerverbod Huurmanlaan 
De buurbewoners van de nieuwe huizen aan de J. Huurmanlaan waarderen het zeer als u het stop/parkeerverbod serieus 

neemt. U mag daar aan de kant van de sloot niet stoppen, dus ook niet parkeren. Parkeren in de parkeervakken mag 
uiteraard wel, de vakken met een tegel met een witte P zijn daarvoor bedoeld. 
 
Fietsen in het rek 
Bij de bouw van het Rak is een degelijke fietsenstalling geplaatst, waar 
alle kinderen van de school die met de fiets komen gebruik van moeten 
maken. De fietsen moeten daar in of tussen de rekken geplaatst 
worden, niet tegen de gevel of tegen de heg. Helpen jullie allemaal 
mee? 

Schoolnieuws 

Schoolreis groep 1-7  
Op donderdag 27 september gaan we op schoolreis met groep 1 tot en met 7.  
De bestemming is al eerder aan u bekend gemaakt. We gaan naar de Spelerij in Dieren. 
De wonderlijkste speel- en ontdekplek van Nederland! Naast de hele dag spelen en 
ontdekken bezoeken de kinderen van groep 1 tot en met 5 een voorstelling in het 

theater. De kinderen van groep 6 en 7 mogen werken in de Uitvinderij. Tussen de 
middag bakken de kinderen onder begeleiding hun eigen broodjes en krijgen dan ook een 
glas limonade. Voordat we aan de terugreis beginnen, krijgen de kinderen een ijsje. Wilt 
u zorgen dat uw kind in een rugtas (met naam) voldoende drinken en een tussendoortje bij zich heeft. Een snoepje voor 
in de bus mag, maar niet te veel. De kinderen mogen geen zakgeld meenemen. Tijdens het spelen worden alle tassen op 
een gezamenlijke plek bewaard.  
  
Alle kinderen en de begeleiders dragen deze dag een school T-shirt, dit krijgt uw kind op woensdag alvast mee naar huis. 
Wilt u dit shirt op vrijdag ongewassen weer mee naar school geven. Denkt u bij de kledingkeuze aan kleding die tegen 
een stootje kan en bij minder goed weer een (regen)jas.  
  
De kinderen worden om 8.15 uur in het eigen lokaal verwacht. We beginnen in de klas en vertrekken dan gezamenlijk 
naar de bussen. We hopen dan rond 8.30 uur te vertrekken en verwachten omstreeks 17.00 uur weer terug te zijn.   
  
De kosten voor deze dag zijn € 28,50 per leerling. Graag ontvangen wij dit bedrag uiterlijk 21 september op IBAN-
nummer NL70 RABO 0322 5070 14 t.n.v. PCPO Krimpenerwaard onder vermelding van schoolreis, de naam van uw 
kind(eren) en de groep.  
  
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met juf Lizeth.   
Wij hopen op een gezellige, zonnige dag!  
 
Training typevaardigheid 
Ook dit schooljaar volgen de leerlingen van groep 6 weer de typecursus van ‘The House of Typing’. Nieuw dit jaar is de 
mogelijkheid die onze school biedt om ook ouders, broers/zussen etc. op eigen kosten deel te laten nemen via een online 
training. Bij dit Schooljournaal ontvangt u een brief met meer informatie en een inschrijfformulier. Inschrijven kan ook 
online gedaan worden. 
 
Borreboekjes en Borrefolders 
Vandaag krijgen de leerlingen uit groep 1-2 een Borreboekje mee naar huis. Voor de kinderen van groep 3 tot en met 5 
zijn er Borrefolders. Hierin informatie om de leesvaardigheid bij uw kinderen te bevorderen.  
 
Interactief lesprogramma Prinsjesdag groep 7/8  

Volgende week (17 t/m 21 september) is het de ‘Week van de Politiek.’ Dinsdag 18 september is het 
Prinsjesdag (de derde dinsdag van september). Een belangrijke dag voor de Nederlandse politiek, want dat 
betekent het begin van het nieuwe parlementaire jaar. In groep 7/8 gaan we hier komende week over 
werken. We werken met een handboek over politiek van het lesprogramma: Derde Kamer. Op een speelse 
manier leren leerlingen hoe de politiek werkt in Nederland. Wat is Prinsjesdag eigenlijk? Waar komt de 

Gouden Koets vandaan? Hoe werken verkiezingen? En wat doet de Staten-Generaal? Antwoord op deze vragen krijgen 
leerlingen bij het lespakket De Derde Kamer. In januari/februari 2019 (datum volgt te zijner tijd) zullen de leerlingen van 
groep 8 een bezoek brengen aan Madurodam, het Binnenhof en ook de Tweede Kamer georganiseerd door ProDemos.   

 
 
 
 

Doe eens gek,  
zet je fiets in het rek! 
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Schoolfruit  
Bij dit Schooljournaal ontvangt u een brief over schoolfruit als tussendoortje. Ook dit jaar biedt Divers de 

mogelijkheid om 3 dagen in de week fruit te leveren. De voorwaarde die zij daaraan gesteld hebben is dat er 
minimaal 10 leerlingen zich opgeven voor het schoolfruit. Bij te weinig deelname, zal het dus niet door gaan. 
Wij hebben regelmatig contact met de Divers over het schoolfruit onder andere over de variatie, versheid en 

de grootte van het fruit. Gezonde tussendoortjes, met vitamines, goed voor uw kind!  
 
Kamp groep 8!   

Nog 2.5 week en dan is het zover: groep 8 gaat op kamp! De voorbereidingen van zowel de leiding als de 
leerlingen zijn in volle gang. De leerlingen zijn vooral bezig met de invulling van de bonte avond. Ze 
krijgen tijd om hun act(s) op school voor te bereiden, maar veel leerlingen besteden er thuis ook tijd aan. 
De ouders van groep 8 krijgen binnenkort een mail met de belangrijkste zaken kort samengevat die goed 
zijn om te weten. We hopen op super kamp met elkaar!   

 
Schoolkorfbaltoernooi woensdag 3 oktober   
We kunnen u melden dat er maar liefst 37 leerlingen van onze school meedoen aan het 
Schoolkorfbaltoernooi, een prachtig aantal. Deze 37 leerlingen worden nu verdeeld in teams. Bij het volgend 
Schooljournaal ontvangen alle leerlingen die zich voor het korfbaltoernooi hebben opgegeven, de 
informatiebrief met alle praktische zaken en de indelingen van de teams.   

 
Bericht van juf Janneke over de sponsoractie 
Hallo lieve kinderen van de Bron, 
Wat hebben jullie ongelooflijk jullie best gedaan bij het zwemmen! Wat zijn we trots op jullie! En natuurlijk ook heel 
dankbaar. Want wat hebben jullie ongelooflijk veel geld opgehaald! Echt super! Het was een heel verrassing voor ons dat 
het zoveel geld was, want we kunnen nu heel veel en  mooi speelgoed aanschaffen voor de kinderen van het Patchwork 
Center. Hier gaan we de komende weken voor zorgen. Zo gauw we dingen hebben gekocht laten we het jullie zeker 
weten. Nogmaals: heel erg bedankt voor jullie inzet. Het wordt hier zeker erg gewaardeerd! Hartelijke groetjes, Gerard en 
(juf) Janneke de Wit.  
 
De uiteindelijke opbrengst van de sponsoractie voor het buurthuis in Schwerin waar onze juf Janneke nu werkt, is              
€ 3.155,55 geworden! Wat een ontzettend mooi bedrag hebben we kunnen overmaken voor speelgoed en andere dingen 
die daar hard nodig zijn. 

Van de overblijfwerkgroep 

De overblijfwerkgroep wil graag doorgeven dat het niet de bedoeling is dat kinderen bij hun lunchpakket ook 
snoep meenemen van huis. Zoals gebruikelijk krijgen alle kinderen na afloop van de lunch een snoepje, dus zelf 
meenemen doen we niet. Wilt u uw kind fruit meegeven voor bij de lunch is dit uiteraard van harte aanbevolen!  

Ook zijn we nog steeds dringend op zoek naar mensen die willen helpen bij de overblijf. Voor informatie of aanmelden: 
Serena Robijn. 

Van de luizencontrole 

Gisteren zijn alle groepen gecontroleerd. In drie groepen zijn hoofdluizen aangetroffen. De ouders van deze leerlingen zijn 
hiervan op de hoogte gesteld. Verder zijn de ouders van de betreffende groepen via een mail ingelicht en opgeroepen om 
extra te controleren. We zijn zeer dringend op zoek naar ouders die ons helpen bij de controles. U kunt zich aanmelden 
bij Lijdia van Eeuwijk of bij de directie. 
Na elke schoolvakantie wordt op maandagmiddag de hele school gecontroleerd. Het is fijn als bij controles de haren niet 
al te ingewikkeld zijn ingevlochten, dat maakt de controle een stuk eenvoudiger. Ook een hoofd zonder gel in de haren is 
goed te controleren. Dus op de controle-dag: graag eenvoudige kapsels en liefst geen gel gebruiken. 

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 
 
 
 
 

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


4 
 

 

Schooljournaal De Bron, School met de Bijbel – J. Huurmanlaan 10 - 2831 XT - Gouderak -  

 0182-372575 - e-mail: directie@debrongouderak.nl – www.debrongouderak.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 
 


