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Agenda 

 
Datum Activiteit 

11 december Muziekproject groep 5/6, Dorpshuis om 19.00 uur, iedereen 
welkom! 

12 december Excursie Plusklas naar “Kijk op ogen” in Moordrecht, 11.15-12.15 
uur 

12 december Bijeenkomst gebedsgroep 

13 december Trouwdag van juf Janieke en Michiel 

13 december Clinic (S)Cool on wheels, groep 7-8 

14 december Kampreünie groep 8 

21 december Kerstviering in de groepen 

21 december  Start Kerstvakantie. Groep 5 t/m 8 continurooster tot 14.00 uur. 

Lunchpakket meenemen! 

8 januari Volgend Schooljournaal 

Bijbelonderwijs 

Bijbelverhalen voor komende weken: 
De Bijbelverhalen die we de komende weken behandelen zijn uit Lucas, hoofdstuk 1 en 2, de Adventsperiode en 
het Kerstfeest. De liederen staan in het teken van het Kerstfeest en de Bijbeltekst is Lucas 2:11 (De engel tegen 

de herders:) “Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer.” 
De komende weken zijn jarig:  

Welkom 

In de Kerstvakantie, op 3 januari is Lucas Bos jarig. Lucas is het broertje van Julia uit groep 8 en Jonathan 
uit groep 3. Een hele fijne schooltijd Lucas! 

Van de directie 

Kerstfeest 
Het is elk jaar weer een hoogtepunt: het Kerstfeest in de school. Er klinken mooie kerstliederen, 
de school is door de activiteitencommissie in kerstsfeer gebracht. Wat een fijne tijd! We leven toe 
naar het feest van de geboorte van de Here jezus, die als zoon van God op aarde kwam als een 
weerloos kindje. Hij is het Licht der wereld, onze verlosser.  
Wat prachtig dat we die boodschap elk jaar weer mogen doorvertellen! We wensen u gezegende 
Kerstdagen toe. 

 
Personeel 
Juf Conny Ponsen is sinds half december 2016 ziek thuis. Dat is dus al bijna twee jaar. Dat betekent dat zij binnenkort 
definitief uit dienst van de PCPO zal gaan.  
Juf Conny is heel lang aan onze school betrokken geweest, meestal als leerkracht van groep 1 en 2, ook een poos in 
groep 4-5. We zijn de juf dankbaar voor alle inzet voor de kinderen van onze school. Voor de kerstvakantie zullen we haar 
nog een keer verrassen met een afscheidsgroet. 
We wensen juf Conny en haar man Nico de kracht van Gods Geest bij alle dingen die op hun pad komen. 
Hieronder schrijft juf Conny u een bericht bij wijze van afscheidsgroet: 

 
Beste lieve ouders,  
Door middel van dit bericht wil ik u bedanken dat u uw kind(eren) aan mij toevertrouwde al zoveel jaren lang. 
Ik heb mooie en verdrietige dingen in Gouderak meegemaakt. Getrouwd en in trouwjurk bij u geweest.  
Ik heb veel collega’s zien gaan en komen. Tevens heb ik meerdere directeuren meegemaakt.  
Ik heb voor de school meerdere functies mogen vervullen: Adjunct directeur- onderbouw coördinator - maar 
bovenal probeerde ik een lieve collega te zijn die iedere dag bad om Gods licht op mijn pad te mogen krijgen. 
De grootste groep kleuters is 38 geweest. 
Mijn hoogtepunt in mijn carrière was het 25 jarig dienstjubileum met een receptie, de rij wachtende bezoekers 
stond tot halverwege de Schoolstraat, er was zelfs bezoek van Sinterklaas en Zwarte Piet.  
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Dan komt nu het moment van afscheid na 2 jaar ziekte. Ik bid dat ik niet vergeten zal worden. Wat de 
toekomst brengen mogen, mijn geleidt des Heren hand. Ik ben niet meer in staat om naar Gouderak te 
komen, daarom groet ik u op deze wijze. Het gaat u goed.  
Heel veel liefs van mij en Nico.  
Conny Ponsen-den Boer. 
 
Andere schooltijden 
Op onze teamvergadering eind november wilden we een besluit nemen over andere schooltijden. Echter, door ziekte en 
afwezigheid vanwege studieverplichtingen is de teamvergadering geannuleerd. We kunnen u dus nog geen besluit 
meedelen. In januari hopen we dit belangrijke onderwerp in het team te kunnen bespreken. Daarna melden we het 
besluit via het Schooljournaal. Nog even geduld gevraagd… 
 
Kerstviering  
Vrijdag 21 december hopen we met elkaar Kerst te vieren op school. De kinderen hoeven voor de ochtendpauze geen 
eten en drinken mee te nemen, hier wordt voor gezorgd. Om ongeveer 11.55 uur zullen we met alle kinderen een 
flashmob doen. We beëindigen de flashmob buiten, dus het zou leuk zijn als de kinderen daar opgewacht worden door 
ouders. Groep 5 t/m 8 volgt het continurooster, dus zij moeten een eigen lunch meenemen. We hopen met   
elkaar een mooie dag te hebben.  
 
Boek cadeau met kerst 
Enige jaren geleden zijn we gestopt om bij diverse schoolactiviteiten de kinderen kleine geschenkjes te geven. Het geld 
dat hierdoor niet is uitgegeven is gereserveerd, zodat we elke vier jaar aan alle kinderen die op dat moment op school 
zitten een boek cadeau kunnen doen met Kerst. 
U heeft de boeken zelf kunnen  kiezen, samen met uw kind. Op 21 december zal het boek mee naar huis komen. 
De activiteitencommissie is hiermee bezig geweest, een flinke klus, naast alle drukte die er in december altijd al is. 
Activiteitencommissie, zeer veel dank voor alle hulp en voor jullie betrokken en actieve houding, we kunnen echt op jullie 
rekenen! 
 
Krentenbaard op school 
Vanmorgen ontvingen we een melding dat een leerling in groep 3-4 krentenbaard heeft. Krentenbaard is een bacteriële 
huidinfectie De infectie komt merendeels voor bij jonge kinderen en resulteert in bultjes en blaasjes, voornamelijk in het 
gezicht. Krentenbaard is besmettelijk tot 2 dagen na het starten van een antibioticabehandeling en/of totdat de blaasjes 
zijn opgedroogd. Kans op besmetting kan verkleind worden door goede hand- en hoesthygiëne. Personen met 
krentenbaard kunnen gewoon naar dagverblijf, peuterspeelzaal, school of werk. U kunt meer informatie vinden bij de 
website van het RIVM: https://www.rivm.nl/impetigo-krentenbaard. 

Schoolnieuws 

Muziekproject groep 5/6  
Groep 5-6 doet mee aan een muziekproject in samenwerking met muziekvereniging Caecilia.  
Elke dinsdagmiddag gaan zij met verschillende muziekinstrumenten aan de slag onder begeleiding van muzieklerares en 
dirigente Marian Orgers. Als afsluiting van deze lessen is er een optreden samen met muziekvereniging Caecilia. Dit 
optreden is op dinsdag 11 december om 19.00 uur in het Dorpshuis. Iedereen is welkom om te komen kijken en luisteren! 

Muziek is “COOL” doe ook eens mee 
Op dinsdag 11 december a.s. om 19.00 uur in het Dorpshuis 
 
 
 

Excursie plusklas 
Op woensdag 12 december gaan de kinderen uit de plusklas op excursie naar ‘Kijk op Ogen’ in Moordecht. 
Deze excursie hoort bij het project ‘organiseer een bedrijfsbezoek’. Dit is bedacht door 2 leerlingen uit groep 6. Zij zullen 
in het volgend Schooljournaal meer over dit project en de excursie vertellen. 
De excursie vindt plaats onder de plusklastijd van 11.15 tot 12.15 uur en juf Lizeth zal met de kinderen meegaan. Het kan 
gebeuren dat de kinderen iets later dan 12.15 uur weer terug op school zijn. 

 
Clinic (S)cool on Wheels groep 7/8 
Op donderdag 13 december wordt er voor groep 7/8 een clinic verzorgd door het Fonds Gehandicaptensport. De clinic 
heet: (S)Cool on Wheels. (S)Cool on Wheels is een voorlichtingsproject over het thema ‘leven en sporten met een 
handicap’. De clinic bestaat uit een theoriegedeelte in de klas (anderhalf uur) en een praktijkgedeelte in de gymzaal 
(anderhalf uur). Het theoriegedeelte zal donderdagochtend en het praktijkgedeelte in de middag. (S)Cool on Wheels past 
goed binnen onderwijsthema’s als ‘goed burgerschap’, ‘respectvol omgaan met elkaar’ en ‘bewegen en gezondheid’. 
 Theorie  

De docent die de clinic (S)Cool on Wheels verzorgt, is zelf een sporter met een lichamelijke handicap. Hij bespreekt 
met de kinderen vragen als: ‘wat versta je onder een handicap?’, ‘welke handicaps zijn er?’, ‘hoe ga je ermee om in 
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het dagelijks leven’, ‘welke sporten kun je doen?’ en ‘waarom is sport zo belangrijk voor mensen met een handicap?’. 
Het theoriegedeelte wordt ondersteund met filmpjes. 

 Praktijk 
Tijdens het praktijkgedeelte gaan de kinderen zelf ervaren hoe het is om met een handicap te bewegen en te 
sporten, bijvoorbeeld via een hindernisbaan met een rolstoel of spelvormen met een blinddoek. Ook wordt 
rolstoelbasketbal en/of zitvolleybal gespeeld. 

Let op: gymkleding is aan te raden. Gymschoenen zijn verplicht. Dit is in verband met de veiligheid als je in een 
rolstoel zit en actief bezig bent.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Aanpassing gymtijden groep 1/2  
Groep 1/2 is al enige tijd gesplitst in groep 1A/1B en in groep 1B/2B. Vanaf heden zullen deze groepen ook apart gaan 
gymmen, waardoor er meer bewegingsruimte is voor de kinderen en het een stuk veiliger is. De tijden zijn als volgt: 

9.10 – 10.00 uur:   groep 1a/2a  
10.10 – 11.00 uur:  groep 1b/2b   
 
Spreekbeurten groep 7-8 

De tijd van de voorbereidingen voor de spreekbeurten is weer aangebroken. Afgelopen week 
hebben de leerlingen van groep 7-8 hier uitleg over gekregen in de klas. Het stappenplan voor het 
houden van een spreekbeurt + woordveld hebben ze ontvangen. Ook hebben de leerlingen zich 
aangemeld op de inschrijflijst. Ze weten hierdoor al wanneer ze aan de beurt zijn. De spreekbeurten 
worden gehouden op de woensdagochtend en de vrijdagochtend. De eerste spreekbeurt is op 15 

januari 2019 en de laatste spreekbeurt op 16 maart 2019. De komende tijd gaan de meeste leerlingen op zoek naar een 
onderwerp. Succes met de voorbereidingen.  
 
Vuurwerk preventie-les groep 7-8 
Vuurwerk afsteken vinden veel kinderen erg interessant en stoer. De gevaren overzien kinderen vaak niet. In 
de laatste week voor de kerstvakantie krijgt groep 7-8 preventie-les over vuurwerk. Dit jaar niet door Jeugd- 
en Jongerenwerk, maar door de eigen leerkracht. Jeugd- en Jongerenwerk heeft wel voor elke leerling een 
Veilig Vuurwerk Aansteekpakket: 3 veilige aansteeklonten, 1 veiligheidsbril, 1 paar oordoppen, 1 vuilniszak en 
een vuurwerkgebruiksinstructie. Dit alles om te zorgen voor veilige overgang naar het nieuwe jaar.  
 
Actie Schoendoos van Edukans 

In de maand november stond de schoenendozenactie centraal. 
Veel kinderen hebben een schoenendoos gevuld met allerlei 
spullen ingeleverd. Daarmee hebben ze laten blijken dat ze iets 
over hebben voor kinderen die het minder goed hebben. Via deze 
weg willen we alle ouders en kinderen die hieraan een bijdrage 
geleverd hebben, op welke manier dan ook, heel erg bedanken! In 

het bijzonder willen we de moeder van Scott en Levi Boele bedanken, zij heeft 43 schoenendozen 
namens De Bron afgeleverd bij De Baanderij in Gouda. Daar vandaan zullen de schoenendozen 
verder vervoerd worden.    
 
Maandopening december  

Dinsdag 4 december zaten we met de hele school bij elkaar in het speellokaal om de maand december te 
openen. Deze maand zijn we begonnen met Sinterklaas, waar het krijgen van cadeaus en de gezelligheid 
met elkaar voor veel kinderen centraal staat. De kern van de maandopening was als volgt: we mogen 
genieten van alle leuke cadeaus die we krijgen en de gezelligheid die daar bij komt kijken. Vaak 
gebruiken we de cadeaus die we krijgen voor een bepaalde tijd. In de maand december vieren we ook 
het Kerstfeest met elkaar. Het feest waarin we gedenken dat Jezus geboren wordt en Hij het geschenk is 

van God aan de mensen. De cadeaus die wij krijgen met bijvoorbeeld Sinterklaas, gebruik je maar even. Maar God, die 
Zijn Zoon Jezus als geschenk gaf is er niet voor even. Hij is er altijd voor jou en hoopt dat Hij een mooie plek krijgt in 
jouw leven.   
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Terugblik Sinterklaas  
De afgelopen weken stonden in het teken van Sinterklaas. We hebben met elkaar geknutseld tijdens 

de crea-ochtend bij dit thema en op 5 december hebben Sint en zijn Pieten een bezoekje gebracht 
aan school. We kunnen met elkaar terugkijken op een gezellige tijd.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de activiteitencommissie 

De afgelopen weken is er weer een oproep gedaan naar nieuwe AC leden. Jacky van Os (moeder van Sjoerd in groep 3 en 

Joël in groep 1) gaat de AC versterken. Heel veel succes en plezier toegewenst. 

Aanbevolen 

Op donderdag 3 januari organiseert voetbalclub Spirit een voorlichtingsmiddag waarin binnenvaartschipper Peter van 
Mullem in samenwerking met The Blue Road een interactieve prestentatie zal geven over “De binnenvaart”.  
Na 16.00 uur is er zelfs nog de mogelijkheid om een binnenvaartschip te bezichtigen. 
Tevens is het STC MBO / VMBO College uit Rotterdam aanwezig om informatie over de opleidingen te verstrekken. De 
voorlichting begint om 14.00 uur en is in de kantine van v.v. Spirit in Ouderkerk aan den IJssel. We brengen deze middag 
graag onder uw aandacht, het is met name interessant voor leerlingen van groep 7 en 8. 

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 

1a-2a Rianne/Yvonne Woensdag 12.30-13.00 uur 

1b-2b Hannah Woensdag 12.30-13.00 uur 

3-4 Jannie  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 

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

Tenslotte wens ik u, mede namens het team, goede weken en een hele fijne vakantie toe! A. Vaatstra-Bukman, directeur 
 


