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Agenda 

 
Datum Activiteit 

16 oktober Excursie groep 7-8 naar zorgcentrum Hanepraij in Gouda. Fiets 
en lunchpakket meenemen! 

18 oktober Kijkavond project Kinderboekenweek 

19 oktober Groep 5-6 excursie naar de boerderij. Lunchpakket 
meenemen! 

30 oktober Start EHBO-cursus voor groep 8 

30 oktober Volgend Schooljournaal 

15 november Scholenmarkt voor ouders/leerlingen groep 7 en 8, info volgt 

Bijbelonderwijs 

Bijbelverhalen voor komende weken: 
De Bijbelverhalen die we de komende weken behandelen zijn uit Genesis 25 tot en met 30, gaan over Jakob en 
Esau. De Psalm die geleerd wordt is Psalm 4:3. De Bijbeltekst die we leren is Genesis 28:15 “Ikzelf sta je terzijde, 

ik zal je overal beschermen, (waar je ook heen gaat en ik zal je naar dit land terugbrengen;) ik zal je niet alleen laten tot 
ik gedaan heb wat ik je heb beloofd.”  

Geboren 

Op 28 september is Jason Vince geboren. Jason is het broertje van Julia (groep 6) en Amy (groep 3) Plomp. 
Op het kaartje staat: “Een nieuw leven, geboren uit onze liefde. Welkom in ons leven, groot wonder.” Van 
harte gefeliciteerd en heel veel geluk met jullie zoon en broertje! 

Van de directie 

Enquête Andere Schooltijden 
Vanmiddag komt de enquête over twee modellen voor Andere Schooltijden voor alle ouders beschikbaar. U kunt uw 
voorkeur aangeven voor één van beide modellen, of neutraal kiezen als u geen voorkeur heeft. De enquête staat open 
t/m 18 oktober, we hopen dat veel ouders van de mogelijkheid gebruik maken om hun voorkeur aan te geven. 
Voor de duidelijkheid: er is nog geen besluit genomen over een verandering van de schooltijden, het team zal voor de 
kerstvakantie besluiten. De mening van de ouders wordt bij de besluitvorming als afweging meegenomen. 
Een verandering van schooltijden zal bovendien alleen plaats gaan vinden als aan alle voorwaarden voldaan is. Denkt u 
daarbij aan de financiën, de pauzes voor de leerkrachten en het aantal lesuren dat in 8 jaar gemaakt moet worden. 
 
Extra kleutergroep 
Op 1 november start juf Hannah Bouter in de extra kleutergroep, die gedurende het hele schooljaar zal blijven bestaan. 
De groepsleerkrachten hebben samen met de IBer nagedacht over de verdeling van de leerlingen over de beide groepen. 
De keuze is gemaakt voor twee gelijkwaardige groepen, met in beide lokalen kinderen van groep 1 en 2 en startende 
kinderen die daar gedurende dit schooljaar bij komen. Deze keuze is ingegeven door de mening van deskundigen en de 
ervaring binnen het kleuteronderwijs: jonge kinderen ontwikkelen zich het best in gemengde leeftijdsgroepen. 
De ouders van leerlingen in groep 1 en 2 ontvangen vanmiddag een brief waarin de keuze wordt toegelicht en de namen 
van de leerlingen per groep vermeld worden. De ouders van leerlingen die dit schooljaar 4 jaar worden, horen kort van te 
voren in welke groep hun kind geplaatst wordt. 
Heeft u vragen daarover, dan kunt u vanaf morgen terecht bij de groepsleerkracht van groep 1-2.  
We wensen juf Hannah veel succes en plezier in groep 1-2. En natuurlijk de kinderen heel veel mooie en leerzame 
momenten! 
 
Besmettelijke ziektes 
Afgelopen week is op school krentenbaard gemeld, vanmorgen kwam een bericht van waterpokken. Hoe gaan we om met 
besmettelijke ziektes? We vragen alle ouders om bij een besmettelijke ziekte de school in te lichten. Wij kunnen dat dan 
desgewenst doorgeven aan alle ouders. Een kind thuis houden is niet altijd nodig. Afhankelijk van het advies van de RIVM 
over een bepaalde ziekte kunt u als ouders besluiten over naar school gaan of thuisblijven. Houdt u altijd uw kind goed in 
de gaten. Is het hangerig of koortsig, dan is het beter om thuis uit te zieken. 
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Invalpoule 
Onze Stichting PCPO Krimpenerwaard is aangesloten bij een invalpoule, waaruit bij ziekte of verlof mensen kunnen 

worden gevraagd om in te vallen. Op dit moment is deze poule helemaal leeg, dat wil zeggen dat alle beschikbare 
mensen zijn ingezet. Daarom net als vorig jaar de oproep: heeft u een onderwijsbevoegdheid en wilt u de school helpen 
in een situatie van ziekte, geeft u dat dan door aan de directie. 
We hopen dat het niet nodig is, maar het zou in uiterste nood een keer kunnen voorkomen dat een groep een dag vrij 
heeft. We proberen natuurlijk om dat te voorkomen. 

Schoolnieuws 

Voorleeswedstrijd groep 7/8 
Tijdens de Kinderboekenweek nemen 11 leerlingen uit groep 7/8 het tegen elkaar op in de 
Voorleeswedstrijd 2018/2019. Verdeeld over een aantal dagen, lezen ze een pakkend fragment voor uit 
een zelfgekozen boek. Uiteindelijk kiezen we met elkaar de 3 voorlezers die de meeste indruk hebben 
gemaakt. Deze kampioenen nemen het op één van de laatste dagen van de Kinderboekenweek tegen 
elkaar op. De winnaar hiervan zal rond februari 2019 het tegen kampioenen van andere scholen uit de 
omgeving op gaan nemen in de bibliotheek van Bergambacht. Voorlezers… heel veel succes!  

 
Uitje groep 5/6 

De afgelopen periode heeft groep 5/6 tijdens de aardrijkskundelessen gewerkt over de boerderij. Vrijdag 19 oktober gaat 
groep 5/6 erop uit: naar de boerderij. We vertrekken om 11.00 uur en verwachten rond 14.00 uur weer op school te zijn. 
De klassenouder zal ouders benaderen met de vraag om te rijden. Voor de kinderen is het van belang dat ze hun eigen 
lunchpakketje meenemen en oude kleding aandoen. We kijken ernaar uit om te zien hoe alles in de praktijk werkt!  
 
Excursie zorgcentrum Hanepraij rondom thema vriendschap groep 7/8 

Afgelopen woensdag hebben we met elkaar de Kinderboekenweek 
geopend. In de Kinderboekenweek werken we rondom het thema 
Vriendschap. Bij vriendschap sta je voor elkaar klaar, help je elkaar en 
beleef je leuke momenten. Er zijn in de omgeving genoeg mensen, vooral 

ouderen, die deze connectie met andere mensen missen. Als groep 7/8 gaan we ons hiervoor inzetten. In samenwerking 
met Stichting Present Gouda (vrijwilligersorganisatie) bezoeken we op dinsdagochtend 16 oktober van 10.30-12.00 uur 
zorgcentrum Hanepraij aan de Fluwelensingel in Gouda.   
 
Voorafgaand aan dit bezoek komt mevrouw Perdijk van Stichting Present Gouda morgen  
(woensdag 10 oktober) een presentatie geven in de klas. Zij zal uitleggen hoe we dit bezoek 
gaan invullen. Op basis van de talenten/voorkeuren van de leerlingen gaan we leuke 
activiteiten bedenken die we met de ouderen kunnen doen. In de klas gaan de leerlingen ook 
kaarten ontwerpen en schrijven die bestemd zijn voor deze ouderen, zodat ze weten dat er 
aan hen wordt gedacht. We zien dit als een mooie gelegenheid om leerlingen te laten inzien 
dat voor andere mensen klaarstaan erg belangrijk is. Na het bezoek zullen we dit ook met elkaar evalueren.  
  
Op locatie gaan we uiteen in 6 groepjes van 5 leerlingen. Het zou het fijn zijn als er 5/6 hulpouders mee kunnen gaan als 
begeleiding voor het fietsen en voor begeleiding tijdens de activiteiten. Op dinsdag 16 oktober willen we om 10.00 uur 
vertrekken van school. Om 12.00 uur sluiten we af in het zorgcentrum met elkaar en fietsen we daarna naar school. 
Uiterlijk 12.45 uur zijn we weer op school. De lunch moeten de leerlingen op deze dag meenemen naar school. Als we na 
het bezoek weer op school zijn, zullen we met elkaar de lunch nuttigen in de klas en het middagprogramma vervolgen.  
De klassenouder van gr7/8 heeft een oproep gedaan. Wie meldt zich als hulpouder bij de klassenouder? Uw hulp is 
gewenst! 
 
Start EHBO groep 8  
Op dinsdagmiddag 30 oktober start de EHBO-cursus voor de leerlingen van 
groep 8. De EHBO-cursus duurt tot medio april 2018. De EHBO-lessen zijn op 
de maandagmiddag van 13.00-14.30 uur. Ze zullen gegeven worden door Aafje Bek 
en waarschijnlijk Leonie Heuvelman. Tijdens deze cursus zullen de leerlingen leren 
over verschillende soorten letsels zoals kneuzingen, botbreuken, wonden, bloedneus 
e.d. Ze leren over de hulpmiddelen die in de verbanddoos zitten en leren deze ook 
toe te passen. Ook stoornissen in bewustzijn, ademhaling en circulatie komen aan bod.   
  
Tijdens deze cursus wordt er gebruik gemaakt van het leerboek ‘Jeugd Eerste Hulp,’ dat is samengesteld door Het Oranje 
Kruis. Aan de EHBO-cursus zit een wekelijkse huiswerkopdracht verbonden.  De ouder(s) van de  leerlingen van groep 8 
krijgen via hun zoon of dochter binnenkort een rooster van de EHBO-lessen mee.   
Groep 7 heeft deze maandagmiddagen dus als groep alleen les van meester Robert. 
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Schoolreis naar de Spelerij 
Op donderdag 27 september zijn we met groep 1 tot en met 7 op schoolreis geweest naar de Spelerij in Dieren. Het was 

een zonovergoten dag! De busreis was best lang, maar alle kinderen hadden het goed naar hun zin. In de Spelerij was 
voldoende tijd  om heerlijk zelf met vriendjes te spelen. Tussen de middag bakten we ons eigen broodje, sommigen wel 2 
of 3 of …..! Terwijl groep 1 tot 4 ’s middags genoot van een voorstelling door een echte uitvinder, waren groep 6 en 7 
welkom in de Uitvinderij. Dit vonden de kinderen echt geweldig, er werd met gereedschap van alles ontdekt en gemaakt. 
De kunstwerken mochten mee naar huis. Wat fijn dat we allemaal weer veilig thuiskwamen. Voor de ouders die met ons 
mee zijn geweest: heel hartelijk voor jullie tijd en inzet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terugblik Schoolkorfbaltoernooi 3 oktober  
Met een groot aantal deelnemers (42 kinderen), verdeeld over 9 teams, was ‘De Bron’ 

goed vertegenwoordigd bij het Schoolkorfbaltoernooi in Moordrecht. De kinderen van 
groep 3/4 speelden in de middag en hebben prachtige prestaties geleverd.  
 
Het schoolkorfbaltoernooi begon voor groep 5 t/m 8 aan het eind van de middag. Alle 
kinderen zijn er echt voor gegaan en dat is bewonderingswaardig. Complimenten 
voor jullie prestaties. Knap dat ook jullie meerdere bekers wisten te bemachtigen! Op 
naar het volgende toernooi   

 
Terugblik informatieavond groep 8 
Fijn dat bijna alle ouders van de leerlingen van groep 7/8 aanwezig waren op de informatieavond vorige week dinsdag 2 
oktober. U heeft ook via de mail het definitieve document ontvangen met daarop de datum + tijdstip voor het 
adviesgesprek: 4 of 5 februari 2019.  
 
Kamp groep 8, 26-28 september 2018  
Als leiding kijken wij terug op een geslaagd kamp. Met prachtig weer (geen must, maar wel fijn) hebben we ons prima 
kunnen vermaken en van elkaar genoten tijdens verschillende activiteiten. Groep 8… jullie zijn toppers! Jullie hebben er 
met elkaar voor gezorgd dat het een succes is geworden. De maandag na het kamp is groep 8 gestart met het maken van 

een kampkrant, waarin ze al hun ervaringen delen. Ook kregen ze toegang tot een heel aantal foto’s die tijdens het kamp 
zijn gemaakt en mogen deze ook toe te voegen aan de kampkrant.  
 
In november zullen we een kampreünie houden. Tijdens de kampreünie zullen we de kampfilm bekijken, die door de 
meester de komende tijd wordt gemonteerd tot een leuke film. Bij deze reünie krijgen ze ook de kampkrant mee en de 
kampfilm op dvd. Lijdia en Jean-Paul… onwijs bedankt dat jullie de kampouders wilden zijn: betrokken, gezellig en actief. 
Heel erg bedankt voor jullie hulp! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Van de leerlingen 

Schoolreis 
We zijn naar schoolreis geweest en het heet Uitvinderij en Spelerij het was heel leuk. Het was in Dieren in Gelderland, we 
g ingen eerst een half uur spelen daarna gingen we een uur stokbrood bakken dat was heel lekker. Toen gingen we een 
uur lang weer spelen en daarna gingen we naar de uitvinderij dat was ook heel leuk we hebben van verf een vormpjes 
gemaakt. En je kon met piepschuim vormpjes maken zoals boten letters en veel meer. 
Je kon ook een naamplaatje maken dat werkten zo: je pakten een hamer en een stempel en met die hamer moest je op 
die stempel slaan en dan kon je van alles maken. We konden ook houtvormpjes maken en dat was ook superleuk. Dat 
was allemaal superleuk iedereen kon zich vermaken. 
Groeten Jens en Keano  
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Schoolreis 

Hallo allemaal. Wij gaan vertellen over ons schoolreisje. Wij waren bij de spelerij en uitvinderij. We waren aangekomen en 
toen kwam een vrouw ons informatie vertellen over de spelerij. Toen mochten we een halfuurtje een deel van de spelerij 
verkennen. Het zag er allemaal heel leuk uit, je had heel veel tunnels en je kon ook heel veel dingentjes ontdekken. Toen 
was het halfuurtje voorbij en toen moesten we ons weer verzamelen bij elkaar, toen gingen we broodjes bakken, je had 
een lange stok en daar zat deeg omheen en je had hele grote ovens waar je met een paar 
kinderen omheen kon staan daar moest je je brood bakken en als je brood klaar was moest je 
naar begeleiders die het brood van je stok afhaalden en daar kon je kiezen of je 
vruchtenhagelslag of melkhagelslag, melkhagelslag vonden wij persoonlijk wel wat lekkerder.  
Toen we klaar waren gingen we nog verstoppertje spelen met groep 7 en dat was heel leuk. 
Toen mochten we het andere deel verkennen er was er een hamsterrat toen moest je je 
vasthouden aan een stang en moest je super hard rennen en dat was heel grappig. Daarna 
werden we geroepen om naar de uitvinderij te komen. Voor dat we begonnen ging een vrouw 
ons uitleg geven over de uitvinderij. Toen gingen we beginnen met 5 soorten dingen en je 
mocht zelf kiezen waar je mee begon je moest bij een tafel dingentjes pakken om dingen mee 
te maken je kon piepschuim vormpjes maken, houten vormpjes, een gekleurd masker, een 
naamplaatje en je kon glas maken dat kon buigen daarna gingen we nog even spelen en toen 
gingen we weer naar huis. Het was een super leuk laatste schoolreisje!!! 

Groetjes, Kato en Lotte  
 
Schoolreis 

De schoolreis was heel erg leuk. We gingen eerst in de bus dat duurde heel lang maar was 
wel leuk. En toen kwamen we aan en mochten we spelen.  
Om half 1 gingen we zelf broodjes bakken die waren heel lekker. Daarna mochten we nog 
een tijdje spelen en toen gingen we naar de uitvinderij.   
Daar konden we hele leuke dingen doen zoals een blad in een ton leggen en dan de ton 
ronddraaien en verfspuiten. We konden ook figuurzagen. Er waren veel leuken dingen te 
doen. Tot slot gingen we de bus in en naar huis.   
Groetjes Milan en Ravi, groep 7 

 
Schoolreis 
Hallo, wij zijn donderdag 27 sept. op schoolreis geweest. We gingen naar de spelerij en de uitvinderij in Dieren. Eerst 
moesten we heel lang in de bus zitten. Toen we er waren gingen we onze pauze hap nemen.  
Daarna mochten we aan de ene kant gaan spelen. Toen we daarmee klaar waren gingen we lekkere broodjes bakken en 
als je klaar was met eten mocht je weer gaan spelen. We mochten naar de grote spelerij daar kon je dit doen: in een 

draairat, een bouwplaats, in touwen klimmen enz. En daarna werden we geroepen om naar de uitvinderij te gaan. Eerst 
kregen we uitleg van Marieke. Daarna mochten  we zelf aan de slag je kon deze dingen maken: naam plaatje, plexieglas 
enz.  
En uiteindelijk kregen we een ijsje.  
Groetjes, Joëlle en Fé, groep 7  
 
nog 2 leuke opmerkingen van groep 1/2: 
Waar is de Lenthe van papa?   
Ik ga nog even een broodje kopen… 
 
Een korte samenvatting van groep 3 en 4: 
Wij zijn op schoolreis geweest en het was er leuk!  
We hebben in het hele park mogen spelen, wat was dat fantastisch.  
Er waren glijbanen, tunnels, verstopplekken en zelfs plekken waar je met 
water mocht spelen. 
Wist u dat we zelf ons brood mochten bakken? 
Uitspraken/zinnen van een aantal leerlingen: 
- Er waren wel 5 glijbanen! 

- Wij mochten boven in de bus zitten. 
- Wij mochten varen in een boot. 
- De glijbaan was leuk, maar ging niet zo snel. 
- Ik vond de glijbaan heel leuk. 
- Ik was gisteren naar de Spelerij, ik vond het leuk. 
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Kampervaring Wesley/Ruben 
We vertrokken woensdag 26 september op kamp naar de koebel. We zijn naar het watersnoodmuseum geweest. toen zijn 
we verder gereden naar het kamphuis toen we daar waren gingen we kaarten kopen. Daarna gingen we naar het strand. 
Toen we terug waren in het kamphuis hadden we tijd om de kamer in te richten. Daarna gingen we eten en hadden we 
een avondprogramma. Donderdag 27 september we gingen ontbijten en toen gingen we naar Neeltje Jans je had daar 
zeehonden, zeeleeuwen, een orkaanmachine en een reuzenwalvis waar je in kon. In de avond de bonte-avond waar we 
veel leuke acts hebben gezien en zelf ook gedaan. Vrijdagmiddag gingen we weer terug naar school. Geslaagd kamp!  

Van de luizencontrole 

Gistermiddag is er opnieuw hoofdluiscontrole geweest en helaas is er nog steeds hoofdluis actief in alle groepen. Hierbij 
weer heel dringend het verzoek om de haren van uw kind(eren) goed te blijven controleren en te kammen met een 
hoofdluiskam. Met elkaar willen we ervoor zorgen dat de hoofdluis op school bestreden wordt. Helpt u hieraan mee? 

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.quadrantkindercentra.nl/locaties/rakkertjes 

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 
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