Nummer 12 – 19 februari 2019

Agenda
Datum
21 februari
22 februari
4 en 7 maart
11 maart
11-15 maart
12 maart
19 maart

Activiteit
Rapporten mee naar huis
Continurooster voor groep 5 t.m. 8, lunchpakket meenemen.
Les tot 14.00 uur, start voorjaarsvakantie
15-minuten gesprekken
Excursie Plusklas naar Erasmus Universiteit Rotterdam
Open lesweek
Volgend Schooljournaal
Koffie-uurtje over Parro
Bijbelonderwijs

Bijbelverhalen voor komende weken:
De Bijbelverhalen die we de komende weken lezen zijn uit Marcus: De rijke jongeman, rijk zijn, de blinde van
Betsaida, verheerlijking, arbeiders in de wijngaard. De Bijbeltekst die we lezen is Matt. 17:5b “(verheerlijking op
de berg; Gods stem:) en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde. Luister naar
Hem!’”
Welkom en afscheid
Op 9 maart wordt Jayden Scheurwater 4 jaar. Hij start in groep 1B-2B. Welkom Jayden
en een hele fijne schooltijd!
Afscheid: Ceylan en Danaé van Buren gaan in de voorjaarsvakantie verhuizen naar BurghHaamstede. De kinderen en de juffen van groep 1a/2a en groep 5/6 gaan jullie missen! We wensen
jullie heel veel succes en veel vriendjes en vriendinnetjes op jullie nieuwe school!
Van de directie
Nieuwe gymdocent
Tot de kerstvakantie was meester Michael Groen onze vakdocent gym op de maandagen. Na zijn vertrek heeft Synerkri,
het bureau dat vakdocenten in dienst heeft, hard gezocht naar een geschikte vervanger. Deze is er nu, vorige week
maandag is hij gestart: meester Kevin den Uijl komt de gymlessen verzorgen. We zijn er blij mee, de gymlessen kunnen
op deze manier op een verantwoorde wijze gegeven worden. Meester Kevin, van harte welkom!
Omgaan met spullen van school, van jezelf en van een ander
In een van onze teamvergaderingen hebben we gesproken over het gedrag van kinderen. Veel kinderen doen het prima,
maar een aandachtspunt is het omgaan met materialen. We willen de kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor de
materialen die ze van school krijgen om te gebruiken. Natuurlijk is normaal gebruik prima, maar moedwillig stukmaken
van spullen willen we tegengaan. Ook als het gaat om spullen van jezelf, of van andere leerlingen. We letten er in de
groepen extra op, doet u dat thuis ook?
Parro-app voor foto’s van uw kind
We zijn op school al een tijd op zoek naar een veilige manier om foto’s met u als ouders te delen. In het team is besloten
om met Parro te gaan werken. Parro is een app, die via de mobiele telefoon of tablet gedownload kan worden. Parro is
mede ontwikkeld door en gekoppeld aan ParnasSys, het systeem dat we gebruiken om leerlingen te volgen. U kent
ParnasSys al van het ouderportaal, Parro komt er dus bij.
U ontvangt een aparte brief met uitleg over Parro, met een invulstrookje waarin u aangeeft toegang te willen krijgen tot
Parro. Ook staat de vraag voor toestemming om foto’s te delen via Parro op het invulstrookje.
Parro is een mooie en veilige manier om een kijkje in de groep van uw kind te krijgen. We hopen op veel positieve
reacties. Van harte aanbevolen!
Het volgende koffie-uurtje gaat over Parro, dat zal worden gehouden op dinsdag 19 maart 2019.

Schooljournaal De Bron, School met de Bijbel – J. Huurmanlaan 10 - 2831 XT - Gouderak  0182-372575 - e-mail: directie@debrongouderak.nl – www.debrongouderak.nl

2

Koffie-uurtje 7 februari
Tijdens een goed bezocht Koffie-uurtje zijn diverse vragen gesteld:

Kun je de lesstof voor de bovenbouw wel in minder uren ingepland krijgen?

Een uur minder tussen de middag en 45 minuten eerder uit (en woensdag 15 minuten later): waar zit dan de winst
voor de kinderen, ze gaan veel meer uren maken.

Lukt het eten in een kwartier?

Hoe zit het met de BSO tijden?

Is er een koelkast beschikbaar voor alle groepen?

Hoe zijn de pauzes voor de leerlingen ingedeeld?

Gaat de ouderbijdrage omhoog?
De meeste vragen zijn beantwoord tijdens het gesprek. Natuurlijk moet er nog veel worden voorbereid voordat we na de
zomervakantie van start kunnen gaan.
Na de voorjaarsvakantie ontvangt u van de school een oproep om u aan te melden voor het toezicht houden tijdens de
lunchpauzes bij het buitenspelen en bij het eten van de jongste groepen te helpen. Dat zal altijd samen met een
personeelslid van de school gebeuren. We hebben ouders daarbij nodig, die het fijn vinden om op school hun steentje
hieraan bij te dragen. U ontvangt hiervoor een geringe vrijwilligersvergoeding. Ook opa’s en oma’s kunnen zich hiervoor
aanmelden.
Andere Schooltijden
De werkgroep Andere Schooltijden heeft vergaderd over de vragen die uit het koffie-uurtje naar voren kwamen.
Daarnaast hebben we gesproken over de organisatie van toezicht tijdens de lunchpauzes, de wenselijkheid om koelkasten
aan te schaffen en andere zaken. Ook hebben we een tijdpad opgesteld, waarin alle zaken die van belang zijn bij elkaar
gezet zijn, zodat we niets vergeten.
Ouderbijdrage 2019
De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks door de MR besproken en vastgesteld. Ook in 2019 wordt deze bijdrage
van u gevraagd. In de bijgaande brief wordt u gevraagd om de jaarlijkse bijdrage voor uw kind(eren) te voldoen. Het
betreft een vrijwillige bijdrage, waarvan we hopen dat die door alle ouders wordt voldaan. Bij de verantwoording en de
begroting van de ouderbijdrage kunt u zien waar we de ouderbijdrage aan besteden.
Open lesweek 11-15 maart
In de week van 11-15 maart is het weer open lesweek. Een mooie manier om mee te kijken in de groep van uw kind.
Vanaf woensdag 6 maart hangen de lijsten bij de ingang van de school, waarop u uw naam kunt invullen bij een groep op
een bepaalde tijd. Houdt u de ingang van de school in de gaten, en vul uw naam in op de lijst. We ontvangen u graag en
uw kind vindt het vast leuk als u komt!
Schoolnieuws
Afsluiting Kanjermiddagen groep 7
Vanmiddag sluiten we met groep 7 de Kanjermiddagen af. De afgelopen weken hebben we bij
iedere leerling stilgestaan en zijn/haar gedrag besproken op een Kanjermanier. We weten hierdoor
goed wat we van elkaar vinden, zowel de positieve kanten als de ontwikkelpunten. Mooi om de
open en eerlijke houding te zien richting elkaar. Elke leerling krijgt ter herinnering hieraan een
formulier mee met alle zaken erop die over/met hem/haar zijn besproken.
Voorleeswedstrijd eerste ronde
Aanstaande donderdagmiddag 21 februari zal Marije uit groep 8 deelnemen aan de eerste ronde van de
Voorleeswedstrijd 2019 en onze school vertegenwoordigen. Dit naar aanleiding van de
Kinderboekenweek. Ze zal het opnemen tegen andere schoolkampioenen uit de regio. De
Voorleeswedstrijd vindt plaats in de bibliotheek van Bergambacht. Marije, alvast heel veel succes!

Praktische verkeerslessen
Binnenkort staan er weer praktische verkeerslessen gepland. Hiervoor heeft groep 3/4 op donderdagmiddag 21 maart een
fiets nodig en groep 5/6 op vrijdagochtend 22 maart.
Kangoeroewedstrijd
20 leerlingen hebben zich opgegeven voor de Kangoeroewedstrijd, waarvan een heel
aantal zich hebben opgegeven als duo (nieuw dit jaar). De wedstrijd is op donderdag 21
maart 2019 en zal in de ochtend plaatsvinden. Alle deelnemers hebben oefenopgaven
gekregen, zodat ze zich alvast er op kunnen voorbereiden.
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Excursie Plusklas: kindercollege op de Universiteit!
Dit jaar viert de Erasmus Universiteit haar 105e verjaardag met als thema ‘Science Meets City’. Wie jarig is
trakteert. Omdat de universiteit grote waarde hecht aan haar band met de scholen in de regio, nodigt de universiteit
scholen in het basis- en voortgezet onderwijs uit voor een aantal kindercolleges in diverse thema’s onder de titel “Science
meets you!” In deze colleges, die worden verzorgd op de universiteit in Rotterdam, kunnen leerlingen kennis maken met
wat onderzoek betekent voor dingen waar zij dagelijks mee te maken hebben.
Het kindercollege dat wij zullen bijwonen heet: Hoe (on)gezond is jouw leefomgeving? Wat is gezond? Hoe gezond is
onze eigen buurt? Nodigt het schoolplein uit om te bewegen? Gaan kinderen op de fiets naar school of worden ze
gebracht met de auto? Gaan ze regelmatig naar de tandarts? Om deze vragen te beantwoorden brengen wetenschappers
het gedrag van kinderen en hun ouders in kaart. In de voorbereidende lessen op school gaan de kinderen van de Plusklas
nadenken over wat gezond gedrag is en hoe gezond de leefomgeving van de kinderen is. Denk aan thema’s als voeding
en beweging. In het college op de universiteit maken de leerlingen kennis met onderzoeken en interventies uitgevoerd in
gemeente Rotterdam. In de laatste les op school gaan de kinderen zelf op zoek naar mogelijkheden om hun eigen
leefomgeving gezonder te maken. In deze lessen gaan de leerlingen actief aan de slag en ervaren ze hoe ze wetenschap
kunnen vertalen naar de eigen leefwereld. Deze lessen worden aangeleverd door het Wetenschapsknooppunt van de
Erasmus Universiteit.
Zit uw kind elke woensdagmorgen in de Plusklas bij juf Lizeth en wilt u ons rijden en begeleiden dan kunt u
dit voor vrijdag 22 februari doorgeven aan juf Lizeth.
De excursie is op maandagmorgen 11 maart, we zullen om half 9 vertrekken en hopen uiterlijk 12.00 uur weer terug te
zijn op school.
Schoolvoetbaltoernooi gr 5-6-7-8
Binnenkort zal het schoolvoetbaltoernooi voor groep 5 t/m groep 8 plaatsvinden. Tot op heden is de
exacte datum voor groep 5/6 en voor groep 7/8 nog niet bekend gemaakt. Zodra de datums bekend zijn,
krijgen de leerlingen die zich hebben opgegeven de teamindelingen mee met de praktische informatie.
Save the date
Donderdagavond 13 juni hopen we op school een sing-in te organiseren voor alle kinderen en hun
familie. Houd deze datum vrij in uw agenda! Meer informatie volgt nog. We rekenen op jullie komst!
Crazy Spring Paradijs in Bergambacht
Bij dit Schooljournaal ontvangt u een flyer van zalencentrum de Waard in Bergambacht. Op 1 en 2 maart wordt de
sporthal omgetoverd met springkussens en andere attracties.
Muziekexcursie groep 5-6 naar De Doelen in Rotterdam
Op woensdag 6 februari heeft groep 5-6 onder leiding van juf Jet een bezoek gebracht aan concertgebouw De Doelen in
Rotterdam.
We mochten een gedeelte van een repetitie bijwonen van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Een echte belevenis om
in de grote zaal heel stilletjes te luisteren en kijken naar muzikanten die prachtige muziek aan het oefenen waren. Van de
muziek werden we blij en ontspannen. We kwamen ogen en oren te kort! Wij waren onder de indruk, maar volgens de
Engels sprekende dirigent kon het nog veel beter!
Later hoorden we tijdens de rondleiding door het enorme gebouw meer over de geschiedenis van het concertgebouw. We
kregen een compliment dat de groep heel goed luisterde, enthousiast was en al veel wist te vertellen over muziek.
Dit compliment is voor juf Jet, die de lessen goed met ons heeft voorbereid. Nogmaals bedanken we de ouders die ons
met de excursie hebben begeleid. Groep 5-6 heeft een folder gekregen met aanbod voor leuke familieconcerten in De
Doelen. Kijk maar eens op dedoelen.nl/familie
Terugblik Madurodam, Binnenhof en de Tweede Kamer voor groep 8
Groep 8 bezocht op woensdag 6 februari allereerst Madurodam. In groepen gingen ze het Democracityspel spelen en later
ook (met een tablet) in Madurodam op pad. In de middag brachten we een bezoek aan het Binnenhof en de Tweede
Kamer. Aan het eind hebben we ook een demonstratie gezien bij het Binnenhof.
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Presentaties taalproject
Groep 7 en 8 hebben apart gewerkt afgelopen weken aan een project. Groep 7 ging aan de slag met het maken van een
advertentie voor speelgoed dat zij niet meer gebruikten. Groep 8 richtte in groepjes verschillende politieke partijen op en
maakten hierbij standpunten met argumenten. Aan het eind hebben ze dit gepresenteerd aan hun eigen groep.

Terugblik workshop gitaar (trommelen) groep 7/8
Woensdag 13 februari heeft groep 7/8 een workshop gitaar spelen en trommelen gehad van het cultuurhuis
Garenspinnerij uit Gouda. Ze leerden een aantal akkoorden spelen en oefenden met ritmes. Een leuke en muzikale
workshop 🎸🎶🎵

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
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
Vrijdag 07-06-19
Woensdag 03-07-19
Tenslotte

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