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Agenda 

 
Datum Activiteit 

6 november Bijeenkomst gebedsgroep 

7 november Dankdagdienst, in Dorpskerk van 11.00 – 12.00 uur, hierna zijn 
de kinderen vrij dus kinderen graag ophalen bij de kerk 

13 november Volgend Schooljournaal 

15 november Praktische verkeerslessen groep 1 t/m 4 (geen fiets nodig) 

15 november Scholenmarkt voor ouders/leerlingen groep 7 en 8, van 19.00-
20.00 uur in de diverse lokalen 

16 november Praktische verkeerslessen groep 5/6, fiets mee in de ochtend 

23 november Uiterste inleverdatum actie Schoenendoos van Edukans 

Bijbelonderwijs 

Bijbelverhalen voor komende weken: 
De Bijbelverhalen die we de komende weken behandelen zijn uit Genesis 31 tot en met 40 over Jakob en Jozef.  
We zingen hierbij het lied “Here der Heren, Koning der Koningen” En de Bijbeltekst die we leren is              

Genesis 39:20b-21a “Zo kwam Jozef in de gevangenis terecht. Maar de HEER stond hem terzijde en bewees hem zijn 
goedheid (door ervoor te zorgen dat Jozef bij de gevangenbewaarder in de gunst kwam.)” 
De komende weken zijn jarig:  

Welkom en afscheid 

Op 22 oktober is Judith Noordergraaf 4 jaar geworden. Judith is het zusje van Marije (groep 8) en 
Niek (groep 5). Zij is gestart in groep 1/2. Op 13 november is Livana van den Oever jarig. Zij gaat 
starten in groep 1A/2A. Judith en Livana, leuk dat jullie bij ons op school komen, een hele fijne 
schooltijd toegewenst! 

We nemen deze week afscheid van Josephine van der Veldt, die afgelopen maandag gestart is op een andere school. Ze 
is vertrokken naar basisschool Ixieje in Moordrecht. Josephine, we wensen je veel succes op je nieuwe school! 

Stagiaires  

Gisteren is stagejuf Alisa gestart in groep 1-2. Zij volgt de opleiding voor onderwijsassistente en zal de rest van het 
schooljaar elke maandag en dinsdag in de groep zijn. 
Meester Tim Teeuwen zal als PABO student in groep 5/6 komen stagelopen. Hij is in het 3e jaar van zijn opleiding bezig. 
Meester Tim komt steeds twee weken aaneengesloten stagelopen. De eerste periode start aanstaande maandag 5 
november en duurt t/m vrijdag 16 november. 

Van de directie 

Enquête Andere Schooltijden 
Voor de herfstvakantie had u de gelegenheid om uw mening te geven over twee modellen voor Andere Schooltijden. Veel 
ouders hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt: de enquête is ingevuld door 68 ouders; het responspercentage 
voor de ouders komt daarmee uit op 85%. Daarmee geeft de enquête een betrouwbaar beeld van de wensen van de 
ouders. 
De uitslag van deze enquête wordt besproken door de werkgroep Andere Schooltijden. Vervolgens gaat het team hierover 
vergaderen. Uiteindelijk besluit het team. Voor de kerstvakantie hoort u via het schooljournaal wat er door het team 

besloten wordt. 
 
Besloten Facebook Pagina voor ouders van De Bron   

Na de herfstvakantie worden er op de besloten groep van de FB pagina van De Bron foto’s 
geplaatst door de leerkrachten van de groepen 1 t/m 8. Het doel is het delen van foto’s van 
schoolactiviteiten. Alleen wanneer u toestemming heeft gegeven dat een foto van uw kind op 
deze besloten social media pagina geplaatst mag worden, kunt u lid worden van de groep.    
Klik op https://www.facebook.com/groups/219345722152372/members/ om u aan te melden als 
lid. U ontvangt dan z.s.m. akkoord. De beheerders en moderators van deze groep zijn de 

https://www.facebook.com/groups/219345722152372/members/


2 
 

 

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

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

leerkrachten, alleen zij kunnen foto’s plaatsen. Voor alle duidelijkheid: ouders/verzorgers kunnen geen foto’s 
en/of opmerkingen plaatsen op deze FB pagina.    

Foto’s op deze besloten social media zijn uitsluitend beschikbaar voor eigen gebruik! Niets mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. delen, druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook.    
 
De vijfde ziekte 
Gisteren is een melding gedaan van een leerling die de vijfde ziekte heeft. De vijfde ziekte is een besmettelijke 
vlekjesziekte. Mensen krijgen het door een virus. Het is onschuldig en gaat vanzelf over. Kinderen zijn er over het 
algemeen niet echt ziek van. Voor meer informatie: 
https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/Vragen_en_ant
woorden_vijfde_ziekte 

Schoolnieuws 

EHBO/BHV cursus 
Meester Robert en juf Yvonne zijn op dinsdag 30 oktober afwezig, vanwege een EHBO en BHV scholing. Als er een 
ontruiming is of een ongeval weten zij wat er gedaan moet worden. Een leerzame scholing toegewenst! Groep 3/4 wordt 
vervangen door juf Hannah en groep 7/8 door juf Alice.  
 

Edukans Schoenmaatjes: wie geven jullie een onvergetelijk cadeau?  
Dit najaar doet onze school weer mee met Schoenmaatjes. Dit is een actie van Edukans, waarbij 
kinderen in Nederland een schoenendoos vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor 
leeftijdsgenootjes in landen als Ghana en Sri Lanka.    
Als school proberen we zo veel mogelijk schoenendozen voor onze rekening te nemen. Daarbij kunnen 
we niet zonder uw hulp! Wilt u thuis samen met uw zoon of dochter een schoenendoos vullen met 
schoolmateriaal, toiletartikelen en speelgoed? U kunt ook één doos per gezin vullen.   
Hoe het werkt en wat er wel en niet in de doos mag, staat in de folder die de kinderen mee naar huis 

hebben genomen. We vragen u de barcode in de Schoenmaatjesfolder online te activeren en de verzendkosten van de 
schoenendoos per internetbankieren te betalen. Het rekeningnummer van Edukans is ook in de folder te vinden. Zet u 
even een vinkje op de barcodesticker als u de barcode heeft geactiveerd?   
Graag ontvangen wij de gevulde schoenendoos uiterlijk vrijdag 23 november. Wilt u ervoor zorgen dat de spullen in 
de doos heel en schoon zijn? Wij op zoek naar vrijwilligers die ons woensdag 28 november willen helpen bij 
het controleren en verzendklaar maken van de dozen en voor het transport naar het inleverpunt in Gouda 
bij ‘De Baanderij.’ Meldt u aan bij juf Dionne.  
Helpt u mee? Laten we samen de schouders zetten onder deze prachtige actie!  
 
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 dinsdagmiddag van 13.00 -14.30 uur in de 
gemeenschapsruimte. De EHBO-lessen zullen gegeven worden door Aafje Bek en Leonie Heuvelman. 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 leerlingen van groep 
8 hebben voor de vakantie het EHBO-rooster ontvangen: 1 rooster voor thuis en 1 rooster voor school. Veel 
succes groep 8!  
 
Muziekproject groep 5/6  
Vanaf dinsdag 30 oktober start het muziekproject in samenwerking met muziekvereniging Caecilia. Het project heet 
“Muziek is ‘COOL’ doe ook eens mee” en duurt 7 weken. 
Groep 5/6 gaat met verschillende muziekinstrumenten aan de slag onder begeleiding van muzieklerares Marian Orgers. 
Na deze lessen zal er een afsluitende avond zijn, met optreden door de kinderen, op dinsdagavond 11 december om 
19.00 uur in het Dorpshuis. Het project wordt in samenwerking met groep 5/6 van de Kranepoort afgesloten.  
Aansluitend op het muziekproject verzorgt de muziekvereniging muzieklessen op dinsdagmiddag vanaf 18 december in 
het Dorpshuis waarvoor u uw kind kunt opgeven. Voor meer informatie of opgeven van muziekles kunt u contact 
opnemen met Margreet Bennink-van Bergen, tel. 0182-375343 - email benninkfm@hetnet.nl 
 
Dankdag voor gewas en arbeid  

Woensdag 7 november is het dankdag voor gewas en arbeid. Op deze dag wordt er speciaal 
gedankt voor de oogst van het land en voor de ontvangen zegen bij het werk van mensen. Wij 
willen met alle kinderen van onze school een dankdagdienst bijwonen, om hierbij stil te staan. Dit 
doen we door met elkaar te bidden, danken, zingen en luisteren. Ook u als ouders bent van harte 
welkom. De dienst is van 11.00 tot 12.00 uur in de Dorpskerk en zal geleid worden door dominee 

Verheuvel. Tijdens deze dienst wordt er gecollecteerd voor de actie ‘Schoenmaatjes’ van Edukans. Bij de uitgang is er nog 
een collecte voor de kerk. Voor de allerkleinste kinderen is er crèche tijdens de dienst. Na de dienst (12.00 uur) zijn de 
kinderen vrij en kunt u uw kind ophalen bij de kerk. Wij hopen op een fijne en gezegende dienst!  

https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/Vragen_en_antwoorden_vijfde_ziekte
https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/Vragen_en_antwoorden_vijfde_ziekte
mailto:benninkfm@hetnet.nl
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Praktische verkeerslessen  

De eerste praktische verkeerslessen komen er weer aan. Op donderdag 15 november zijn de groepen 1 t/m 4 aan de 
beurt. Zij hoeven deze keer nog geen fiets mee te nemen. Op vrijdag 16 november is groep 5/6 aan de beurt, zij hebben 
's ochtends wel een fiets nodig. Noteer dit in de agenda! 
 
Bezoek Goudse Waarden groep 8 
Elk jaar worden er door verschillende V.O. scholen open lesochtenden of lesmiddagen georganiseerd om de leerlingen van 
groep 8 een indruk te geven over hun school. Dit schooljaar zullen de groep 8-leerlingen het Driestar College Gouda, de 
Goudse Waarden en misschien ook het Wellant College Gouda bezoeken. Wanneer we de Driestar (en het Wellant 
College) zullen bezoeken, is nog niet duidelijk. We gaan op de fiets, zodat de leerlingen bekender worden met de route.  
 
De Goudse Waarden (Kanaalstraat – VMBO) zal als eerste bezocht worden op 
dinsdagmiddag 13 november van 12.30-15.15 uur. Op deze dag zullen de 
leerlingen van groep 8 op school lunchen (lunchpakketje meenemen). Om 11.55 uur 
vertrekken we uiterlijk richting de Goudse Waarden. Op dat tijdstip zijn de andere 
klassen van school nog niet uit en is het rustiger rondom het gebouw. We worden om 
12.30 uur verwacht. Tijdens het bezoek volgen de leerlingen verschillende vakken, zowel algemene vakken als 
beroepsgerichte vakken. Een leuke manier om een eerste indruk te krijgen van de school.  

 
We zullen rond 15.45 uur weer in Gouderak zijn. Op de terugreis hoeven de leerlingen niet helemaal mee terug naar 
school, maar kunnen ze zelf naar huis (pas vanaf het Middelblok). Voor dit bezoek zou het fijn zijn als 3 hulpouders zich 
aanmelden. De groep wordt namelijk meestal in tweeën gesplitst ter plaatse. Van de hulpouders wordt verwacht dat ze 
meefietsen en tijdens het bezoek met de kinderen de lessen volgen. De klassenouder van groep 7/8 doet een oproep voor 
hulpouders aan de ouders van groep 8. De EHBO-les die normaal gesproken plaatsvindt op dinsdagmiddag vervalt. Hier is 
rekening mee gehouden in het EHBO-rooster.  
 
Scholenmarkt Voortgezet Onderwijs voor ouders en leerlingen  

Vorig jaar hebben we voor het eerst, i.s.m. De Kranepoort en een aantal Voortgezet Onderwijs scholen, een 
scholenmarkt georganiseerd. Vanwege de hoge opkomst en de positieve reacties, organiseren we dit jaar 
weer een scholenmarkt. Deze zal plaatsvinden op donderdagavond 15 november van 19.00 -20.00 uur. De 
ouders en leerlingen van de Koningin Julianaschool uit Ouderkerk aan den IJssel zijn ook uitgenodigd. De 
volgende scholen zullen aanwezig zijn: het Driestar College, de Goudse Waarden vmbo, de Goudse Waarden 
havo/vwo, het Wellant College, de GSG Leo Vroman, het Antonius College en De Meander. In elk lokaal op de 

bovenverdieping van De Kranepoort en De Bron (+ wissellokaal) zijn scholen aanwezig. Elke school heeft zijn eigen lokaal, 
soms ook nog gesplitst in niveau. Een ideale manier om alvast informatie te verzamelen over verschillende scholen. In de 

school hangen ook posters op over deze scholenmarkt. Hierop staat ook welke school in welk lokaal aanwezig zal zijn. We 
hopen u te zien op donderdagavond 15 november. De leerlingen van groep 7/8 krijgen volgende week dinsdag 6 
november een brief mee met een uitnodiging hiervoor.  
 
Kindplannen & kindgesprekken groep 7/8 
Deze week gaan de leerlingen van groep 7/8 een kindplan invullen. Het format van het kindplan 
is tijdens de informatieavond van groep 7/8 aan bod gekomen. In het kindplan geven ze aan 
hoe graag ze naar school gaan, hoe ze de sfeer ervaren, denken ze na over vriendschap: wie 
zijn mijn vrienden en ben ik ook een vriend/vriendin voor anderen? Naast de vragen op sociaal 
gebied, zijn er ook vragen op leergebied: hoe beschrijf je je werkhouding in de klas, krijg je 
voldoende hulp, waar zou je in willen groeien e.d. Naar aanleiding van deze kindplannen, wordt 
er met iedere leerling apart gesproken over zijn/haar kindplan. Hiermee houden we iedereen 
goed in beeld en werken we aan hun ontwikkeling. Deze gesprekken vinden plaats op dinsdagochtend en -middag 6 
november en dinsdagochtend 13 november. Meester Robert houdt deze gesprekken. Op deze dagen zal juf Alice groep 
7/8 lesgeven. Van elk kindgesprek wordt een verslag gemaakt. Dit verslag gaat, samen met het kindplan, naar de ouders. 
Hierdoor houden we met elkaar de ontwikkeling in de gaten. Rond maart 2019 zullen de 2e kindgesprekken plaatsvinden.  
 
Voorleeskampioen groep 7/8 

Tijdens de Kinderboekenweek wilden 11 leerlingen van de 30 leerlingen deelnemen aan de 
Voorleeswedstrijd. Ze hebben uitstekend hun best gedaan om zo goed en duidelijk mogelijk voor te lezen 
in de klas. De foto’s hiervan heeft u op de kijkavond kunnen bekijken. Uiteindelijk bleven er 3 voorlezers 
over: uit groep 7 was dat Lotte en uit groep 8 waren dat Julia en Marije. In de ‘finale’ hebben ze nogmaals 
voorgelezen en heeft de groep met een echt juryformulier gejureerd. Na een klassikale stemming is Marije 
de voorleeskampioene van De Bron geworden. Marije zal rond februari 2019 het op gaan nemen tegen 

andere voorleeskampioenen van andere scholen in de Bibliotheek van Bergambacht. We zijn trots op je!  
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Groep 1-2 werkt over het ziekenhuis 
De afgelopen weken hebben we gewerkt over Het Ziekenhuis en wat hebben we veel geleerd. 

In de klas was een ziekenhuiskamer, een operatiekamer en ook nog een apotheek. 
Ook kwam de moeder van Thomas  vertellen wat een operatiezuster allemaal doet. U kunt het zien op de foto’s. 
Groeten van de kinderen van groep 1 en 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Terugblik bezoek zorgcentrum Hanepraij 
Op dinsdag 16 oktober heeft groep 7/8 zorgcentrum de Hanepraij bezocht i.s.m. Stichting Present Gouda. Het bezoek viel 
onder het thema van de Kinderboekenweek.  We bezochten ouderen op hun kamer om zelfgemaakte kaarten te 
overhandigen. Daarnaast was het doen van activiteiten met de ouderen ook erg gezellig: koekjes bakken, spelletjes 
spelen, cupcakes versieren en uitdelen, tekenen en tijdens deze activiteiten het gesprek aangaan. Wat een mooie manier 

om voor andere mensen klaar te staan. Goed gedaan groep 7/8!  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Van de leerlingen 

De schrijver van de kinderboekenweek 
Er was een schrijver op bezoek bij groep 5 en 6. Hij heet Gerard van Gemert. Hij werkt veel met 
de tekenaar Mark Janssen. Gerard van Gemert had speciaal een presentatie voor ons gemaakt 
met een quiz. We kregen ook een boekenlegger met zijn handtekening er op. We hadden ook 
nog een vragenrondje, er werden veel vragen gesteld.   
Getypte door Josephine 
 
 
 

Super leuk was het toen Gerard van Gemert in onze klas kwam iedereen was enthousiast. Hij heeft 
veel vertelt over: al zijn boeken en allemaal feitjes over zichzelf. hij had een leuke PowerPoint! 
daarna mochten we vragen stellen hier een paar vragen die we hebben gesteld: bij hoeveel clubs 
heeft u gespeeld en waarom heeft u twee oorlogs boeken geschreven. en toen las hij een klein 
stukje uit het boek ademloos. en toen een quiz! Er waren drie vragen in de quiz. het waren vragen 
met plaatjes. We moesten goed naar de plaatjes kijken en heel erg goed naar de details kijken. En 
als de helft van de klas alle vragen goed hadden kregen we een boekenlegger. En we hadden de 

boekenlegger gewonnen met handtekening van Gerard van Gemert.   Groetjes Levi 

Van de Schooladviesraad 

De heer Eize van den Heuvel heeft aangegeven zijn lidmaatschap van de SAR te gaan beëindigen. Eize, via deze weg 
bedanken we je voor je positieve bijdrage aan de identiteit van onze school.  

We zijn dus op zoek naar een nieuw lid van de SAR. De SAR bespreekt de identiteit van de school met de directie. Vaste 
taken voor de SAR zijn onder meer: de jaarlijkse boekentafel op de kijkavond, de bestemming voor de jaarlijkse 
zendingsactie voorstellen, de zendingsactie mede voorbereiden en uitvoeren. Daarnaast kan de Sar aanspreekpunt zijn 
voor ouders, als het gaat over zaken rond de identiteit van de school. 
Bent u betrokken bij een protestantse gemeente, onderschrijft u de grondslag van de Stichting PCPO Krimpenerwaard en 
heeft u belangstelling om in de SAR uw positieve steentje bij te dragen? Dan kunt u zich als belangstellende aanmelden 
bij de directie. 



5 
 

 

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

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

Van de luizencontrole 

Gisteren is er weer gecontroleerd. Goed nieuws: er zijn geen actieve luizen of neten aangetroffen. Daar zijn we blij mee! 
Blijft u uw kind regelmatig controleren? Namens de kinderen: hartelijk dank! 

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 

 

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

