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Agenda 

 
Datum Activiteit 

26 maart Theoretisch examen EHBO groep 8 

27 maart Bijeenkomst gebedsgroep 

28 maart Onthulling nieuwe trap 08.20 uur 

28 maart Ik eet het beter groep 5 t.m. 8. Groep 7-8 eten op school tussen 
de middag. Voor lunch wordt gezorgd 

2 april Praktijk examen EHBO groep 8 

3 april Grote Rekendag! 

3 april Voetbaltoernooi bij VV Moordrecht, groep 5-6, 13.00 uur vertrek 
parkeerplaats school 

4 april Theoretisch verkeersexamen groep 7 

4 april Buitenles groep 3-4 door Watersnip Natuuractiviteiten 

9 april Volgend Schooljournaal 

9 april Opruimactie zwerfafval in Gouderak door groep 7-8 

16 en 17 april IEP Eindtoets voor groep 8 

Bijbelonderwijs 

Bijbelverhalen voor komende weken: 
De Bijbelverhalen die we de komende weken lezen zijn uit Marcus, in voorbereiding naar Pasen: voorbereidingen 
Paasmaal, Getsemané, gevangenneming, bij de hogepriester, Petrus en Judas, bij Pilatus. De Bijbeltekst die we 

leren is Marcus 14:61b-62a “(De hogepriester vroeg Jezus:) ‘Bent u de Messias, de Zoon van de Gezegende?’ Jezus zei: 
‘Dat ben Ik.” 

Van de directie 

Verdrietig bericht 
Gisteren stuurde ik alle ouders het bericht dat onze oud-collega juf Conny Ponsen is overleden, in de leeftijd van 55 jaar. 

U ontving de rouwbrief als bijlage bij de mail. Juf Conny was vanaf augustus 1985 als leerkracht aan de School met de 
Bijbel verbonden, later werd dat De Bron. Heel veel kinderen hebben haar in de loop van de jaren als leerkracht gehad, 
meestal bij de kleuters. We herinneren ons juf Conny als een trouwe collega en leerkracht, die een ijzeren geheugen had 
voor verjaardagen en geboortedata. Ook haar liefde voor de fiets was onlosmakelijk met haar verbonden.  
Juf Conny is en blijft een deel van de geschiedenis van onze school. We denken met dankbaarheid, respect en ontroering 
aan haar terug. Wilt u haar man Nico en de familie gedenken in uw gebeden?  
 
Andere Schooltijden 
De vorige aflevering van het Schooljournaal meldde ik de gewenste aanmelding als hulpouders voor bij het eten van de 
onderbouwgroepen en voor toezicht tijdens het buitenspel. Er zijn flink wat aanmeldingen binnengekomen, waarvoor we 
u van harte danken. Alleen de donderdag is nog een probleem, daar zijn te weinig aanmeldingen voor binnen gekomen. 
Om het buitenspelen goed te kunnen begeleiden zijn er nog een paar extra aanmeldingen nodig. Wilt u nog een keer 
overwegen of u daar gelegenheid voor hebt? Het gaat om een half uur begeleiding tijdens het buitenspelen en/of een 
kwartier hulp bij het eten van de jongste groepen. Helpt u mee? Of misschien opa of oma? We wachten uw aanmelding 
af. Bij dit Schooljournaal ontvangt u nogmaals de aanmeldingsbrief. 
 
Parro 

Er worden al leuke foto’s gedeeld via Parro: van het thema boerderij in de groepen 1 en 2, de verkeerslessen van vorige 
week in groep 3/4 en 5/6, van de uitreiking van de medailles voor het typen en van het databord in groep 7/8. Bijna alle 
ouders hebben de Parro-app inmiddels geïnstalleerd. Heel fijn, een mooie en veilige manier om foto’s te delen en korte 
berichten te sturen vanuit de school. Heeft u Parro nog niet geactiveerd? U mist dan wellicht leuke foto’s van uw kind… 
Hulp nodig? Zie https://www.parnassys.nl/service/support/hulp-ouders voor veel gestelde vragen. Van harte aanbevolen! 
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De grijze trap wordt…. 
De onderste trede van de trap in de school is voorzien van een oranje strook. Daar komt komende woensdag nog meer 

bij. Donderdagochtend bij binnenkomst willen we laten zien wat we met de trap hebben gedaan. We houden het nog 
even geheim, maar als we donderdagochtend om 08.20 uur binnenkomen zullen we de trap onthullen. Niet meteen 
doorlopen dus, maar onderaan de trap blijven staan… Als de jongste kinderen vooraan mogen staan en de grootste 
achteraan is er ruimte voor veel kinderen.  

Schoolnieuws  

Hulp bij Koningsspelen 
Wij zijn nog hard opzoek naar vaders, moeders, opa's, oma's ed. die ons kunnen helpen bij de Koningsspelen op vrijdag 
12 april. Uw hulp bij de spelletjes is nog hard nodig, want tot nu toe hebben we nog te weinig hulpouders. De 
intekenlijsten hangen nog bij de ingang van school. Ook kunt u bij juf Rianne en juf Dionne terecht voor vragen. 
We rekenen op jullie medewerking. 
 
Lesprogramma ‘Ik eet het beter’ voor groep 5 t/m 8  
In het kader van ‘Ik eet het beter’ zijn er op donderdag 28 maart ‘proeflessen’ over smaak en eten voor de 
groepen 5 t/m 8. Het doel van de lesprogramma’s is leerlingen actief aanzetten tot een gezonde leefstijl. 
De lesprogramma’s zien er als volgt uit:   

 Groep 5-6: Het lesprogramma heet: Over de Tong. Met dit lesprogramma ontdekken de leerlingen 
alles over smaak. Zoet, zuur, zout, bitter en zelfs umami weten de leerlingen te herkennen. Zo 
leren ze bewust te proeven en maken ze kennis met nieuwe smaken. Uiteindelijk ervaren ze hoe 
leuk en lekker het is om te kiezen voor gezond.  

 Groep 7-8: Het lesprogramma heet: Klasselunch. De leerlingen gaan aan de slag met het maken 
van bewuste keuzes voor de middagmaaltijd. Met de Klasselunch ontdekken leerlingen hoe leuk en 
lekker het is om te kiezen voor gezond. Ze krijgen er plezier in om zelf gezonde keuzes te maken en gaan met 
elkaar in discussie over een verantwoord eetpatroon. We sluiten het lesprogramma af met een heerlijke en 
gezonde lunch. De leerlingen van groep 7-8 hoeven dus op donderdag 28 maart geen lunch mee te nemen naar 
school. Voor borden, bestek en bekers wordt gezorgd.  

 
EHBO theorie- & praktijkexamen groep 8 
Sinds eind oktober 2018 krijgt groep 8 EHBO-les op de maandagmiddag. We naderen het einde van de 
EHBO-lessen. Naast het theoretisch examen dat op dinsdagmiddag 26 maart wordt afgenomen, wordt 
er ook een praktisch examen afgenomen. Het praktisch EHBO examen is op dinsdagochtend       2 april 
na de ochtendpauze. Het praktisch examen wordt in kleine groepjes afgenomen. De leerlingen van 
groep 7 van onze school dienen deze ochtend als lotus (gespeeld slachtoffer). 
 
Examenopdrachten zijn: 
Verbinden van snijwonden   Gebroken been/pols/enkel 
Grote schaafwonden    Verstuikingen  
Ernstige bloedingen op de onderarm  Bloedneus 
Brandwonden     Verslikking 
 
Op een later tijdstip worden de diploma’s uitgereikt en mogen de ouder(s) hierbij aanwezig zijn. T.z.t. krijgen de 
leerlingen en ouders van groep 8 hierover bericht. Succes alvast groep 8-ers met zowel het theorie als het praktisch 
examen!  
 
Woensdag 3 april meedoen aan de Grote Rekendag!  

De titel van de Grote Rekendag van 2019 is ‘Uit verhouding’. De dag start met een 
modeshow waarbij een aantal kinderen en leerkrachten ‘uit verhouding’ gekleed zijn, dat 
wil zeggen dat ze een te grote trui, te grote schoenen, of juist te kleine kleren dragen. 
Daarbij dragen ze voorwerpen die veel groter of kleiner zijn dan in werkelijkheid. Ze 
lopen daarmee over een catwalk en we zingen met elkaar een speciaal lied; ‘de catwalk 
rekenrap’. Na de schoolbrede start gaan de kinderen in de eigen groep verder met het 

programma.  In groep 1 en 2 zoeken ze bijvoorbeeld uit hoeveel kindervoeten er op 
een olifantspoot passen, in groep 3 en 4 denken ze aan de hand van het denkbeeldige 

personage M na over lichaamsverhoudingen en over de afmetingen van meubilair in relatie tot lichaamslengte, in groep 5 
en 6 verkennen ze de wereld van de Grote RekenReus en in groep 7 en 8 gaan ze onder andere aan de slag met het 
vergroten van een kubus. De kinderen redeneren aan de hand van deze onderzoeksactiviteiten met verhoudingen, 
schematiseren verhoudingen en rekenen ermee. Tijdens de activiteiten wordt er vaak een beroep gedaan op de 
meetvaardigheid van de kinderen om de gevraagde verhoudingen te bepalen en te gebruiken. In alle groepen is er zo op 
verschillende manieren aandacht voor lineair, kwadratisch en kubisch vergroten. Van kwadratisch vergroten is sprake als 
de verhouding gaat over het vergroten van een oppervlakte. Dat ervaren de kinderen in groep 1 en 2 bijvoorbeeld bij het 
afpassen van de eigen voet op de poot van een olifant. In de lengte past een kindervoet ongeveer drie keer op de poot 
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van de olifant. Omdat de olifantspoot niet alleen in de lengte groter is, maar ook in de breedte, passen op de hele 
oppervlakte geen drie kindervoeten, maar wel negen. Bij kubisch vergroten gaat het om het effect van een lineaire 

vergroting op de inhoud van een object. Hier gaan bijvoorbeeld de kinderen in groep 5 en 6 mee aan de slag als zij 
ontdekken dat wanneer de Grote RekenReus drie keer zo groot is als de kinderen, hij wel 27 keer zo veel eet.  
In het volgend Schooljournaal zullen we vertellen hoe het is geweest en wat we hebben ontdekt!  
 
Excursie groep 3 en 4: 
Donderdagmiddag 4 april, tussen half 2 en half 3, gaan we met de kinderen van groep 3 en 4 op stap. Een buitenles 
georganiseerd door De Watersnip Natuuractiviteiten, rondom de Snip 41. 
Het thema is ‘Water stroomt onder onze wijk’ 
We gaan in groepjes aan twee verschillende activiteiten werken. We gaan op zoek naar waterstromen boven, maar ook 
onder de grond. We zoeken en bekijken bordjes, putdeksels enz. die hier naar verwijzen. 
Ook bouwen we zelf een rioolbuizenstelsel om te ontdekken hoe het water het beste wegloopt. Kledingadvies: Bij (kans 
op) regen regenkleding en laarzen. Kleding die vies mag worden.  
Wat fijn dat wij (groot)ouders gevonden hebben die met ons mee willen gaan. 
 
Theoretisch (en praktisch) verkeersexamen groep 7  

Groep 7 is al een tijd bezig met het oefenen voor het theoretisch verkeersexamen. Dit 
theoretisch verkeersexamen vindt plaats aanstaande donderdagochtend 4 april. Het oefenen 

gebeurt door het maken van oefeningen in een verkeersboekje, een klassikale quiz over 
verkeerssituaties, oefenexamens op de laptop, verkeersspellen zoals een kwartet en een 
verkeersbordenpuzzel. De leerlingen mochten zelf kiezen of ze het examen digitaal of schriftelijk 
willen maken. De uitslag van het theoretisch examen volgt dezelfde dag nog!  

Eind mei 2019 vindt het praktisch verkeersexamen plaats. In het volgend Schooljournaal krijgt u hier meer informatie 
over. Groep 7, heel veel succes bij het theoretisch examen!   

 
Schoonmaakactie n.a.v. project Plastic Soep groep 7-8 
Tijdens de muzieklessen is groep 7-8 bezig met Plastic Soep (zwerfval, dat uiteindelijk in het water terecht komt). We zijn 
een lied hierover aan het instuderen. Tijdens de handvaardigheidslessen maken we in groepjes 
een dier van plastic afval. De resultaten volgen nog.  
 
Op dinsdagmiddag 9 april gaan de leerlingen in groepjes (onder begeleiding) Gouderak in, op zoek 
naar rondzwervend afval. Elk groepje krijgt een gedeelte van Gouderak toegewezen waar ze 
zoveel mogelijk afval verzamelen dat op straat ligt. Uiteindelijk verzamelen we al het zwerfafval en 
dan kunnen we zien hoeveel kilo we hebben opgeruimd. Goed voor de natuur en een leerzame 
les. De Jongerenwerkers van de gemeente Krimpenerwaard hebben al veel materialen geregeld, 

zoals: hesjes met reflectorstreken, handschoenen, vuilniszakken en ook afvalgrijpers.  
Voor dit project zijn er ouders nodig om de groepjes te begeleiden. De oproep wordt deze week gedaan door de 
klassenouder.  

 
Oefenen IEP eindtoets door groep 8 
Op dinsdag 16 april 2019 en woensdag 17 april 2019 wordt de verplichte eindtoets afgenomen. De 
eindtoets laat zien in welke mate leerlingen de niveaus voor taal en rekenen beheersen. Ook toont 
de eindtoets welk type vervolgonderwijs bij een leerling past. De eindtoets is dus een hulpmiddel 
om vast te stellen of het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs goed op elkaar aansluiten. De 
eindtoets is geen examen. Leerlingen kunnen niet slagen of zakken voor de toets. Deze week gaan 
we beginnen met het oefenen voor deze eindtoets door middel van oefenboekjes (zie afbeelding). 
Met het oefenen ervaren de leerlingen op welke manier er getoetst wordt en kunnen ze zich er al 
beter op voorbereiden. Alle opgaven uit het voorbeeldboekje worden gemaakt en klassikaal 
besproken. Als het besproken is, nemen de leerlingen ze mee naar huis. Meer informatie over de 
IEP eindtoets wordt meegedeeld in het volgend Schooljournaal.  
 
Doe-dag op het Wellant College voor groep 7 
Voor de tweede keer organiseert het Wellant College Gouda een Doe-dag voor groep 7 leerlingen. 

Deze Doe-dag vindt plaats op woensdagmiddag 19 juni. Het Wellant College kiest hiervoor omdat de 
belangstelling voor vervolgonderwijs steeds vroeger komt en daarmee ook de schoolkeuze. Op deze 
middag gaan de leerlingen spelenderwijs kennismaken met het Wellant College en hun ‘modern 
groene’ onderwijs. Dit gebeurt door het aanbieden van praktijkgerichte minilesjes. De thema’s van de 
minilesjes zijn: natuuronderzoek, bloemdesign, technologie, food en gezelschapsdieren.  
 
Het middagprogramma start om 14.00 uur en duurt tot 15.30 uur. Zit uw zoon/dochter in groep 7, dan kunt u hem/haar 
hiervoor aanmelden (vóór 19 april), door een mail te sturen naar vmbo.gouda@wellant.nl (o.v.v.: groep 7 Doe-dag en de 
naam van de leerling, huidige school en e-mailadres). De ouders van groep 7 worden via de mail ook op de hoogte 
gesteld van deze Doe-dag.  

mailto:vmbo.gouda@wellant.nl
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Terugblik Kangoeroewedstrijd groep 4 t/m 8 

Afgelopen donderdag 21 maart hebben 20 leerlingen van groep 4 t/m 8 deelgenomen 
aan de jaarlijkse Kangoeroe rekenwedstrijd. De hersens werden flink gekraakt. De 
uitslag wordt na de meivakantie bekend gemaakt. Ze krijgen dan ook een certificaat en 
een presentje.  

 
 
 
 
 
 

 
Terugblik schoolvoetbaltoernooi groep 7-8 en informatie voor groep 5-6!  
Op woensdagmiddag 20 maart vond het voetbaltoernooi plaats voor groep 7-8 bij V.V. Moordrecht. Er waren 2 
jongensteams en 1 meisjesteam. Wat deden ze het allemaal goed!  

 
Gemengde teams groep 5-6: woensdag 3 april  
Deze twee deelnemende teams van De Bron van groep 5-6 spelen op woensdagmiddag 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 zo spoedig mogelijk. De coaches krijgen het speelschema mee via hun zoon/dochter.   

Van Kwadraad Maatschappelijk werk 

Bij dit Schooljournaal ontvangt u een flyer van Kwadraad Maatschappelijk werk. Zij organiseren op 14 mei 2019 een 
avond speciaal voor opa’s en oma’s. Tegenwoordig nemen veel grootouders een deel van de opvoeding op zich, 
bijvoorbeeld als oppas. Grootouders kunnen hier vragen over hebben die deze avond behandeld zullen worden. 

Van de medezeggenschapsraad 

HERHAALDE OPROEP  De oproep voor een lid van de oudergeleding voor de medezeggenschapsraad heeft nog geen 
aanmeldingen opgeleverd. Heeft u belangstelling voor het beleid van onze school op het gebied van onderwijs, 
organisatie, en financiën, dan kunt u namens alle ouders uw steentje bijdragen in de MR. De MR is op elke school een 
officiële manier om inbreng te hebben, mee te denken en op bepaalde gebieden met het beleid in te stemmen. Het 
gesprek in de MR gaat altijd over het onderwijs en alles wat daarbij komt kijken. Heeft u belangstelling, of wilt u meer 
informatie, wendt u zich dan tot de leden van de MR (Minke van leeuwen, moeder van Jonas Kim groep 6, Lizeth Boon, 
groepsleerkracht). U kunt ook terecht bij de directie. 
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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 Yvonne Woensdag 12.30-13.00 uur 

1b-2b Hannah Woensdag 12.30-13.00 uur 

3-4 Jannie/Rianne 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 

 
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  

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

