Nummer 9 – 8 januari 2019

Agenda
Datum
16 januari
22 januari
6 februari
11 februari

Activiteit
Bijeenkomst gebedsgroep
Volgend Schooljournaal
Excursie groep 8 naar Madurodam, Binnenhof en Tweede Kamer
Studiemiddag team, alle leerlingen vrij
Bijbelonderwijs

Bijbelverhalen voor komende weken:
De Bijbelverhalen die we de komende weken behandelen zijn uit het Nieuwe Testament over Johannes de Doper,
de eerste discipelen, de bruiloft in Kana en genezingen. De Bijbeltekst die we leren is uit Marcus 1:3 “(Jesaja’s
profetie over Johannes de Doper:) Luid klinkt een stem in de woestijn: ‘Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn
paden’.” We zingen “Dank U voor de wond’ren”
Leerlingen
Floris van der Veldt uit groep 1a heeft vlak voor de Kerstvakantie afscheid genomen van onze school. Hij gaat
met ingang van deze week naar Ixieje in Moordrecht, waar ook zijn zusje Josephine naar school gaat. Floris,
heel veel succes en plezier gewenst!
Van de directie
Een nieuw jaar
De Kerstviering ligt achter ons. Wat een mooi en feestelijk moment, elk jaar weer. De kinderen hebben hun geschenkboek
gekregen en we besloten de viering met het zingen van “Komt allen tezamen”, als Flashmob. Zo kwamen de kinderen met
de boodschap van Kerst de school uit.
En nu zijn we weer gestart, een heel nieuw jaar ligt voor ons. Een jaar vol kansen en mogelijkheden, maar er zullen vast
ook tegenslagen zijn. We mogen vertrouwen op onze God, die steeds met ons meegaat, wat het jaar ons ook gaat
brengen. Ik wens u allen een gezegend 2019 toe!
Personeel
Meester Michael Groen, die via bureau Synerkri bij ons de gymlessen verzorgde, heeft per 1 januari een nieuwe baan. Hij
is bij de gemeente Sliedrecht aan het werk gegaan, om daar alle zaken rond sport en bewegen voor jongeren van 4-14
jaar te coördineren. Leuk voor Michael, heel jammer voor ons en de kinderen van onze school. We hebben van zijn inzet
en mooie gymlessen genoten.
Bureau Synerkri is op zoek naar een vervanger. Zolang deze niet is gevonden, geven de leerkrachten zelf de gymlessen,
zoals dat de afgelopen jaren gebruikelijk was. De gymtijden veranderen niet.
Besloten Facebookgroep
In september heeft u een formulier ingevuld waarin u wel/niet toestemming hebt gegeven voor publicatie van
diverse manieren. De foto’s van kinderen waarvan de ouders toestemming hebben gegeven worden via de
facebookgroep met u gedeeld. Alleen ouders die deze toestemming hebben gegeven worden toegelaten
facebookgroep. Het is dus voor mensen buiten onze school niet mogelijk om lid te worden van deze groep.
facebookpagina wordt alleen gebruikt voor aankondigingen, of beelden zonder herkenbare kinderen erop.

foto’s op
besloten
tot deze
De open

Ouderportaal
In de maanden januari en februari zullen diverse toetsen worden afgenomen bij de kinderen. Deze toetsen zijn een
belangrijke graadmeter voor de ontwikkeling van de kinderen. Tijdens deze toetsperiode zal het toetsgedeelte op het
ouderportaal tijdelijk dichtgezet worden. Bij het verschijnen van het eerste rapport zal het toetsgedeelte weer worden
opengezet.
Nieuwe leerlingen
Binnenkort start het nadenken over de groepsverdeling voor het volgende schooljaar. Daarvoor is het van belang dat we
weten welke kinderen we komend schooljaar mogen verwelkomen. Wordt uw kind voor 1 oktober 2019 3 jaar, dan kan
het al worden aangemeld. Haalt u een inschrijfformulier op bij de directie?
Schooljournaal De Bron, School met de Bijbel – J. Huurmanlaan 10 - 2831 XT - Gouderak  0182-372575 - e-mail: directie@debrongouderak.nl – www.debrongouderak.nl

2

Ook als u in uw buurt een gezin weet waarvan het kind nog niet is aangemeld, wijst u hen dan op onze school. Er wordt
op 14 februari weer een open ochtend georganiseerd, dan zijn alle belangstellenden welkom. Daarnaast kan er altijd een
afspraak gemaakt worden voor een kennismakingsgesprek met een rondleiding.
Van harte aanbevolen!
Schoolnieuws
Oproep hulpouders voor bezoek Madurodam, Binnenhof en de Tweede Kamer voor groep 8
Op woensdag 6 februari gaat groep 8 een bezoek brengen aan de politieke hoofdstad
van Nederland, namelijk Den Haag. Vanwege de grote vraag naar deze excursie, was
alleen de woensdag nog een mogelijkheid. Hierdoor zullen de leerlingen een deel van
hun woensdagmiddag aan de excursie besteden. Deze dag wordt georganiseerd door
ProDemos: huis voor democratie en rechtstaat. De leerlingen leren op een aantrekkelijke
en laagdrempelige wijze over de Nederlandse politiek. Het programma voor deze dag
begint om 9.30 uur in Madurodam en eindigt om 13.30 uur op het Binnenhof. Rond 14.30 uur hopen we weer terug te
zijn in Gouderak. We gaan met auto’s naar Den Haag. Voor de excursie worden er 3 hulpouders gevraagd. Aanmelden
kan bij de klassenouder van groep 7/8. De ouders van groep 8 ontvangen deze week hierover ook een mail.
Kanjermiddagen groep 7
Op de dinsdagmiddag start groep 7 met een reeks van Kanjermiddagen. Les krijgen in een klas met een
fijne sfeer is voor elke leerling gewenst. In deze Kanjermiddagen bespreken we de tips en de tops van de
afgelopen tijd, leren we kijken naar ons eigen gedrag en hoe dit vorm krijgt in de groep. Dit doen we in
spelvorm. In de komende weken zal elke leerling aan bod komen. We zullen complimenten geven aan
elkaar en ook eerlijk zijn met het geven van tips over zijn/haar gedrag in en buiten de klas, over de
omgang met elkaar e.d. Deze complimenten/tips leggen we ook vast, zodat we hier later het jaar op terug
kunnen blikken.

(S)Cool on Wheels terugblik
Fonds Gehandicaptensport heeft donderdag 13 december de clinic (S)Cool on Wheels gegeven aan groep 7/8. (S)Cool on
Wheels is een voorlichtingsproject waarbij een docent de klas in laat zien hoe het is om een handicap te hebben.
Leerlingen leren daardoor spelenderwijs dat als je een handicap hebt, er heel erg veel mogelijk is! Ze hebben nu zelf
ervaren hoe het is om in een rolstoel te zitten en zijn met elkaar de uitdaging aangegaan tijdens een potje
rolstoelbasketbal. Daarnaast zijn ze, na het zien van indrukwekkende voorbeelden, met elkaar in discussie gegaan over
hoe het is om met een beperking te leven.
Kampreünie terugblik
Op vrijdag 14 december had groep 8 de kampreünie. Onder het genot van een hapje en drankje,
bekeken we de kampfilm. Naast de kampfilm staan de kampfoto's ook op de dvd. De film is ook per
WeTransfer naar de ouders van groep 8 gestuurd. Het was een gezellige middag met elkaar.

Van de leerlingen
Woensdag 12 december was er met de plusklas een excursie naar Kijk op Ogen in Moordrecht
De kinderen die dit gingen organiseren zijn Jonas en Levi van groep 6. Zij werken in de plusklas
aan het project ‘organiseer een bedrijfsbezoek’.
Heel de plusklas mocht mee. Eerst toen we binnen kwamen moesten we even wachten tot ze tijd
hadden en wanneer de klanten weg gingen. Toen gingen we een filmpje kijken, we hebben er veel
van geleerd bijvoorbeeld dat Hoya de brillenglazen maakt en dat de glazen eerst super groot zijn en dat ze het later
uitsnijden. Toen het filmpje afgelopen was gingen we nog andere vragen stellen zoals welk bedrijf maakt jullie lenzen,
welke opleiding moet je doen voor opticien. Welke machines staan er in de winkel? En toen mochten we een brillen glas
voelen en kijken. En we mochten ook een contactlens voelen dat was heel erg zacht je kon hem zelfs uit elkaar trekken!
Toen gingen de kinderen met een bril of lenzen kijken welke kleur ogen ze hadden en de kinderen die geen bril hadden
kregen een rondleiding over wat de machines doen. Iedereen vond het leuk en interessant. We kregen een vuurwerkbril
mee naar huis.
Groetjes Levi en Jonas
Van de gebedsgroep
Elke maand gaat er een ‘gebedsmapje’ langs de groepen waar leerkrachten en soms de
kinderen gebedspunten in kunnen noteren. Dingen waarvoor we dankbaar zijn, maar ook de
zorgen die er zijn. Een groepje ouders bidt dan voor deze, maar ook voor andere dingen.
Wanneer u als ouder gebedspunten heeft, kunt u dit doorgeven aan de gebedsgroep. De
gebedsgroep bestaat uit de volgende personen: Marianne van der Wal, Anja Kool, Mijke Drost, Marjan van der Ree,
Herma Chmielewski, Cindy Vreeke en Susanna Slingerland.
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Van de hoofdluiscontrole
Gisteren zijn alle kinderen weer gecontroleerd op de aanwezigheid van hoofdluis. Gelukkig zijn er geen hoofdluizen
aangetroffen! Blijft u wel alert?
Van Europa kinderhulp
Vakantieouders gezocht voor vakantiekinderen!
U staat ongetwijfeld weleens stil bij het lot van kinderen die het slecht hebben getroffen. Kinderen die (emotioneel)
worden verwaarloosd of die geen fatsoenlijke verzorging krijgen. Of kinderen die door omstandigheden thuis worden
geconfronteerd met problemen. Europa Kinderhulp zet zich in voor deze groep kinderen. Dat doen we sinds 1961 en we
werken uitsluitend met vrijwilligers. Elk jaar brengt de regio Zuid-Holland ca. 300 kwetsbare kinderen uit binnen- en
buitenland onder bij Nederlandse gastouders. Gastouders van wie we niet meer verwachten dan dat ze onze kinderen
aandacht, structuur en liefde geven.

Belangrijk om te weten:
- de kinderen zijn tussen de 5 en de 12 jaar oud
- vakantieouders betalen alleen de verblijfkosten van hun vakantiekind
- het vakantiekind kan uitsluitend voor de volledige periode uitgenodigd worden
- ook alleenstaanden kunnen een kind uitnodigen
- het kind is verzekerd tegen dokters- en ziekenhuiskosten
- het kind mag binnen Nederland mee op vakantie met de vakantieouders
- tijdens de verblijfsperiode is er 24-uurs begeleiding voor vakantieouders vanuit de organisatie
- het is erg leuk om te doen.

Wilt u uw huis en hart openstellen voor een kind dat het nodig heeft? Kijk dan op onze website: europakinderhulp.nl en
vraag een informatiepakket aan. U kunt ook een mail sturen naar zuidholland@europakinderhulp.nl, dan neemt een
vrijwilliger en ervaren vakantieouder contact met u op.
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
1a-2a
1b-2b
3-4
5-6
7-8

Leerkracht(en)
Yvonne
Hannah
Jannie/Rianne
Lizeth/Alice
Robert
Directie
IB

Tijdstip
Woensdag 12.30-13.00 uur
Woensdag 12.30-13.00 uur
Woensdag 12.30-13.00 uur
Woensdag 12.30-13.00 uur
Woensdag 12.30-13.00 uur
Graag volgens afspraak
Graag volgens afspraak

Vakantierooster 2018-2019
Voorjaarsvakantie
Pasen met aansluitend meivakantie
Hemelvaartsdagen
Pinksteren
Zomervakantie
Overig: lesvrije (mid)dagen
Studiemiddag
Studiedag
Studiedag

Ma 25-02-19 t/m 01-03-19
Vr 19-04-19 t/m vr 03-05-19
Do 30-05-19 t/m vr 31-05-19
Ma 10-06-19
Ma 22-07-19 t/m vr 30-08-19
Maandagmiddag 11-02-19
Vrijdag 07-06-19
Woensdag 03-07-19
Tenslotte

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