Nummer 13 – 12 maart 2019

Agenda
Datum
11-15 maart
19 maart
20 maart
21 maart
21 maart
22 maart
26 maart
27 maart
3 april
3 april

Activiteit
Open lesweek
Koffie-uurtje over Parro, 08.30 uur in de gemeenschapsruimte
Voetbaltoernooi bij VV Moordrecht, groep 7-8, 13.00 uur vertrek
parkeerplaats school
Kangoeroewedstrijd
Praktische verkeersles groep 3-4, in de middag fiets mee!
Praktische verkeersles groep 5-6, in de ochtend fiets mee!
Volgend Schooljournaal
Bijeenkomst gebedsgroep
Grote Rekendag!
Voetbaltoernooi bij VV Moordrecht, groep 5-6, 13.00 uur vertrek
parkeerplaats school
Bijbelonderwijs

Bijbelverhalen voor komende weken:
De Bijbelverhalen die we de komende weken lezen zijn uit Marcus en Matteüs: De intocht, tempelreiniging,
zalving, de tien meisjes, de talenten en de voetwassing. De Bijbeltekst die we leren is Johannes 13:14 “Als Ik,
jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen.”
plezier op school!
Van de directie
De 40 dagen voor Pasen
De tijd voorafgaand aan het Paasfeest noemen we de Lijdenstijd, ook wel 40 dagentijd genoemd. Het getal 40 verwijst
naar de tijd die de Here Jezus doorbracht in de woestijn, voor hij ging rondtrekken om alle mensen te vertellen hoe ze
hem konden volgen. Hier op school gaan we met de Here Jezus mee in verhalen en liederen, op weg naar het Paasfeest.
We hopen op een waardevolle tijd, waarin we veel leren over hoe de Here Jezus ons de weg wil wijzen naar zijn Vader in
de hemel, de Here God.
Het duurt nog wel een poosje, maar we willen nu alvast doorgeven dat het Paasfeest met de kinderen onder schooltijd
hier op school gevierd zal worden.
Andere Schooltijden
Het besluit, dat is genomen om over te gaan naar Andere Schooltijden, wordt momenteel uitgewerkt.
Een van de dingen die moet worden geregeld is de toezicht op het plein tijdens de lunchpauzes en assistentie bij het eten
van de jongste groepen. U heeft daar vorige week een brief over ontvangen met een invulstrookje. U bent van harte
welkom om uw aanmelding hiervoor in te vullen. Ook grootouders kunnen zeer geschikt zijn voor deze mooie taak.
De eerste aanmeldingen zijn al binnengekomen, heel fijn!
Met de invoering van de andere Schooltijden zijn kosten gemoeid:

De (groot)ouders die toezicht houden of helpen bij het eten zullen een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Deze
vergoeding is door de overheid op maximaal € 5,- per uur gesteld. Een half uur toezicht houden betekent dus € 2,50
vergoeding per keer en per persoon.

Daarnaast wordt van elke (groot)ouder die zich hiervoor inzet een Verklaring Omtrent het Gedrag gevraagd. Deze
verklaring kost ruim € 40,- per stuk. De aanvraagkosten worden door de school vergoed.

Ook zullen we investeren in een paar koelkasten, zodat de bekers en broodtrommels desgewenst koel bewaard
kunnen worden tot het lunchtijd is.
Alles bij elkaar een flinke kostenpost, die niet door de huidige ouderbijdrage kan worden opgevangen. Tot nu toe betaalde
u voor de strippenkaarten voor de tussenschoolse opvang. Na de zomervakantie valt dat weg. We gaan u een aparte
ouderbijdrage vragen, die speciaal bedoeld is voor het veilig en fijn lunchen en buitenspelen.
Er komt dus een ouderbijdrage bij, waarvan de hoogte afhankelijk is van het aantal aanmeldingen voor vrijwillige hulp. De
extra ouderbijdrage zal jaarlijks in juni gevraagd worden. De ouders van de medezeggenschapsraad hebben
instemmingsrecht voor de hoogte van de bijdrage. De MR zal dus in de besluitvorming zeker gaan meepraten.
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Hoe meer vrijwilligers, hoe lager de kosten.
Als we genoeg vrijwilligers aangemeld krijgen, kan het lunchen en buitenspelen met (groot)ouders goed en veilig geregeld
worden. Als dat niet lukt, dus bij te weinig aanmeldingen voor hulp, zullen we een beroep gaan doen op de mensen van
de BSO Royal Kids Home. Deze inzet is wel veel duurder dan we met de inzet van (groot)ouders zouden kunnen
realiseren. In dat geval zal de nieuwe extra ouderbijdrage veel hoger uitvallen. Het is dus in ieders belang dat er
voldoende ouderhulp ingezet kan worden. Naast voordelig is het ook heel leuk om de school van uw kind hierbij te
helpen.
Levert u uw aanmeldstrookje uiterlijk donderdag 14 maart in bij de leerkracht? Bij voorbaat dank!
In het volgende Schooljournaal leest u weer nieuws over de invoering van de Andere Schooltijden.
Parro!
Wat leuk dat er zo massaal positief is gereageerd op Parro, de nieuwe mogelijkheid om op een veilige manier te
communiceren tussen school en ouders. We kunnen foto’s van de groepen eenvoudig delen met u als ouders, en korte
mededelingen kunnen snel verspreid worden. We zijn er blij mee.
Van belang is dat Parro niet in plaats komt van email (voor langere berichten en het maken van afspraken). Ook de
gesprekken over allerlei zaken die uw kind aangaan voeren we graag met u aan tafel, niet via een telefoonscherm. Parro
is een handige extra aanvulling.
U ontvangt via uw mailadres een uitnodiging van de leerkracht om Parro te gaan gebruiken. Dat kan via een app op uw
telefoon of tablet, maar ook op de Windows computer en –telefoon kan Parro geïnstalleerd worden. We zijn benieuwd
naar uw ervaringen.
Koffie-uurtje over Parro
Op dinsdagochtend 19 maart zal er weer een koffie-uurtje gehouden worden. Onderwerp is deze keer Parro. Waarom
gaan we hier mee werken, wat is het verschil met de Facebookgroep, wat kun je er mee als ouders, hoe zit het met de
privacy? Er is ruimte voor vragen, ook over andere zaken die de school aangaan.
We starten het gesprek om 8.30 uur, meteen aan het begin van de lesdag. U bent van harte welkom in de
gemeenschapsruimte, ook uw kind dat nog niet op school zit kan meekomen. Er is speelgoed voorhanden. Ik hoop weer
een mooie kring van ouders om de tafel te hebben. Weet u welkom!
Jaarverslagen SAR en MR
Bij dit Schooljournaal ontvangt u het jaarverslag over 2018 van de Schooladviesraad en van de medezeggenschapsraad.
Zo kunt u lezen waar de SAR en de MR zich mee beziggehouden hebben in 2018. Best een indrukwekkend lijst van
bespreekpunten en aandacht voor alle dingen op school. Sar en MR: heel hartelijk dank voor de inzet, de school is blij met
uw inbreng!
Schoolnieuws
Kangoeroewedstrijd groep 4 t/m 8
Op donderdag 21 maart 2019 vindt de jaarlijkse Kangoeroewedstrijd plaats. In totaal
hebben 20 leerlingen van groep 4 t/m 8 zich opgegeven. De keuze was tussen
individueel en werken in een duo. Na de ochtendpauze zullen de leerlingen in een uur
tijd zich over de rekenopgaven buigen. Een aantal weken geleden hebben de leerlingen
die voor de Kangoeroewedstrijd in aanmerking komen, een uitnodiging gekregen met hierbij de rekenopgaven van vorig
jaar. Dit om zich alvast voor te bereiden op de vraagstelling. Alvast veel succes!
Grote Rekendag 2019
Op woensdag 3 april is het op school Grote Rekendag. Dit is een programma voor alle basisscholen in
Nederland dat helemaal in het teken staat van rekenen. De bedoeling van een Grote Rekendag is om de
kinderen niet de hele ochtend achter hun tafel te laten zitten, maar juist om ze van hun plek te laten
komen. En tijdens een Grote Rekendag worden er ook niet zo veel sommen gemaakt. Het gaat er op zo’n
dag namelijk om dat de kinderen bezig zijn met onderzoeksopdrachten en onderzoekend leren. En dan
niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek!
Het thema dit jaar is ‘Uit verhouding’.
Kinderen verkennen tal van situaties waarin de verhoudingen niet kloppen. Daarvan zijn er
genoeg. Denk maar aan een uitvergroot ijsje of zak patat als reclamebord voor een
snackbar. Het verkennen van dergelijke situaties leidt tot verhoudingsgewijs redeneren,
maar ook tot meetactiviteiten en het verkennen van de ruimte (meetkunde). Het
onderliggende doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert
inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk!
Het zou kunnen dat u via de klassenouder van uw kind een oproep krijgt voor hulp of materiaal voor deze dag. In een
volgend Schooljournaal zullen we vertellen hoe het is geweest en wat we hebben ontdekt!
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Koningsspelen 2019: het is bijna weer zover!
De voorbereidingen van de Koningsspelen 2019 voor de groepen 1 t/m 8 zijn in volle gang.
Wij hebben heel veel leuke en gezellige plannen voor de Koningsspelen op
vrijdag 12 april a.s.
Om er een geslaagde dag van te maken, zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die deze
hele ochtend tot een succes willen maken. U kunt u opgeven via de intekenlijst die in de hal
van De Bron hangt! U kunt kiezen om kinderen uit groep 1/2 te begeleiden in een groepje of om te assisteren bij de
verschillende spelletjes op het schoolplein.
We hopen op voldoende ouders/grootouders die ons willen helpen om er een leuke en sportieve ochtend
van te maken! We rekenen op veel hulp.
Van de kleutergroepen
Hierbij nog wat leuke foto's van ons thema 'restaurant'. Dit thema hebben we afgerond en na de voorjaarsvakantie zijn
we gestart met het nieuwe thema 'Aan het werk op de boerderij'. Wat kunnen we hier veel over leren! We hopen dinsdag
26 maart op excursie naar een échte boerderij te gaan!

Muziekles Plastic Soep
In groep 7/8 zijn we bezig met een klein project rondom de muziekles Plastic Soep. Tijdens de muzieklessen
leren we een lied dat over plastic soep gaat. Aanstaande vrijdag gaan we met een handvaardigheid les aan
de slag rondom dit thema. Voor deze handvaardigheid les zijn blikken, flessen (flesjes) en ander plastic
materiaal nodig. De kinderen weten ervan en proberen allemaal iets mee te nemen.
Jeugdavondvierdaagse 2019
Bij dit Schooljournaal ontvangt u de inschrijfbrief voor de Jeugdavondvierdaagse, die plaatsvindt van dinsdag 21 mei tot
en met vrijdag 25 mei. De inschrijving, inclusief het inschrijfgeld, kunt u inleveren bij de leerkracht, uiterlijk 29 maart.
Musicalnieuws groep 8
Gisteren hebben de leerlingen van groep 8 te horen gekregen welke musical we gaan doen dit jaar.
Daarbij hebben ze allemaal een cd en tekstboekje meegekregen. Voor de ouders ook een brief, graag
deze goed doorlezen. De komende 2 weken gaan de leerlingen zich verdiepen in de musical en een top
5 maken van de beschikbare rollen. In april maken we een start met de musical!
Informatie schoolvoetbaltoernooi groep 5-8
In de maand maart en april zal het schoolvoetbal voor groep 5 t/m 8 plaatsvinden. Voor onze school
spelen er 5 teams mee: 2 jongensteams voor groep 7/8, 1 meisjesteam voor groep 7/8 en 2 gemixte
teams voor groep 5/6. Alle deelnemers hebben vorige week de informatie per brief gekregen. In deze
brief stond alle praktische informatie en de verdeling van de teams. Op de dinsdag voor het toernooi
krijgen de deelnemers het oranje school T-shirt mee. Er moet zelf gezorgd worden voor de rest van de
kleding. Alvast heel veel plezier en succes met het voetbaltoernooi!


Jongens- /meidenteam groep 7/8: woensdag 20 maart



Gemixte teams groep 5/6: woensdag 3 april

Voor de 2 jongensteams en het meisjesteam van groep 7/8 is de datum vastgesteld op woensdag 20 maart.
De locatie waar dit toernooi gespeeld zal gaan worden is bij V.V. Moordrecht. Om 13.00 uur willen we vertrekken
vanaf de parkeerplaats bij school. De eerste wedstrijden van het toernooi beginnen om 13.00 uur en de 1e
wedstrijd van alle 3 de teams van onze school beginnen al om 13.25 uur. Op tijd aanwezig zijn is dus zeer
gewenst. Heel veel succes jongens en meiden! Het speelschema is gisteren meegegeven aan de kinderen
waarvan een ouder coach is.
Deze twee deelnemende teams van De Bron van groep 5/6 spelen op woensdag 3 april. De
locatie waar dit toernooi gespeeld zal gaan worden is bij V.V. Moordrecht. Om 13.00 uur willen we
vertrekken vanaf de parkeerplaats bij school. Het speelschema volgt volgende week bekend
gemaakt. De coaches krijgen het speelschema mee via hun zoon/dochter.
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Voorleeswedstrijd eerste ronde
Donderdag 21 februari vond de regionale voorronde plaats van de Nationale Voorleeswedstrijd in de
bibliotheek van Bergambacht. Voor onze school deed Marije uit groep 8 mee! Niet de winnares, maar wel
erg goed voorgelezen📖📚. Gefeliciteerd!
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.
Op maandagmorgen 11 maart waren de kinderen van de Plusklas daarom te gast op de Erasmus
Universiteit in Rotterdam. Het kindercollege dat de Plusklas heeft bijgewoond 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 hebben de kinderen van de Plusklas met elkaar nagedacht 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 maakten
de leerlingen kennis met onderzoeken en interventies uitgevoerd in gemeente Rotterdam. In de laatste les op school gaan
de kinderen nog zelf op zoek naar mogelijkheden om hun eigen leefomgeving gezonder te maken. In deze lessen waren
de leerlingen actief bezig en ontdekten ze hoe ze wetenschap kunnen vertalen naar de eigen leefwereld. De lessen
werden aangeleverd door het Wetenschapsknooppunt van de Erasmus Universiteit.
Ook erg leuk was de afsluitende rondleiding over de campus. Door een speurtocht onder begeleiding van studenten
hebben we veel gezien van de universiteit.
De ouders die met ons zijn meegegaan willen we hartelijk bedanken voor hun tijd en inzet.
Van de medezeggenschapsraad
Elke school in Nederland moet een medezeggenschapsraad hebben. De rol van ouders is daarin zeer belangrijk. De MR
bestaat in principe uit twee ouders en twee leerkrachten. De taak van de MR is onder meer het meedenken over het
schoolbeleid, het goedkeuren van het schoolplan, vakantierooster, de hoogte en besteding van de ouderbijdrage. De MR
vergadert ongeveer 4x per jaar. Naast de MR voor onze school is er voor de Stichting PCPO Krimpenerwaard een
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingericht, waar eveneens personeelsleden en ouders zitting hebben.
Elke school van de PCPO is daar met twee mensen vertegenwoordigd. In de GMR wordt het beleid van de gehele
organisatie PCPO besproken. De MR en de GMR hebben op sommige terreinen adviesrecht en op andere terreinen
instemmingsrecht.
De oudergeleding neemt afscheid van André Boers, die zijn inbreng in de MR zal gaan afsluiten. André, namens alle
ouders heb je de afgelopen jaren veel werk verzet in de MR, meegedacht, stukken gelezen en je mening kenbaar
gemaakt. Heel fijn, we danken je hartelijk voor je positieve inzet, je tijd en energie.
Het besluit van André om te stoppen als MR-lid betekent dat er een vacature is ontstaan voor de oudergeleding van de
MR. Heeft u belangstelling om in de medezeggenschapsraad alle ouders van de school te vertegenwoordigen, dan kunt u
dat uiterlijk 21 maart 2019 kenbaar maken bij de leden van de MR of bij de directie. Bij meerderde aanmeldingen zal er
gestemd worden.
Informatie kunt u verkrijgen bij de MR leden Minke van Leeuwen (moeder van Jonas Kim in groep 6) of bij leerkracht
Lizeth Boon. Van harte aanbevolen!
Van het Hoofdluiscontroleteam
Bij de controle direct na de voorjaarsvakantie is geen hoofdluis aangetroffen! Verheugend nieuws is dat, we geven het
graag aan u door! Blijft u wel controleren en kammen met de hoofdluiskam? Bij voorbaat dank!
Van de tussenschoolse opvang
Tamara Evengroen is gestart met hulp bij de tussenschoolse opvang. Tamara is de moeder van Yara, die in groep 1b zit.
Tamara, veel succes en plezier gewenst!

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

5

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
Pasen met aansluitend meivakantie
Hemelvaartsdagen
Pinksteren
Zomervakantie
Overig: lesvrije (mid)dagen
Studiedag
Studiedag

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 toe! A. Vaatstra-Bukman, directeur
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