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Agenda 

 
Datum Activiteit 

9 april Opruimactie zwerfafval in Gouderak door groep 7-8 

12 april Koningsspelen, alle groepen ontbijten op school, 
continurooster gr. 5 t/m 8, lunchpakket meenemen! 

16 en 17 april IEP Eindtoets voor groep 8 

18 april Continurooster tot 14.00 uur, groep 1 t/m 8, lunch 
meenemen! Start meivakantie 

4 mei  Dodenherdenking, groep 7 uitgenodigd voor herdenking in 
Ouderkerk aan den IJssel 

7 mei Volgend Schooljournaal 

7 mei Start schoolzwemmen voor groep 3-4 en 5-6 

16 mei Fancy Fair georganiseerd door groep 7 

Bijbelonderwijs 

Bijbelverhalen voor komende weken: 
De Bijbelverhalen die we de komende weken lezen zijn uit Marcus, in voorbereiding naar Pasen: De kruisiging van 
Jezus, dood en begraven, opstanding, verschijningen, Emmaüsgangers, bij Tiberias. De Bijbeltekst die we leren is 

Marcus 16: 15 “En Jezus zei tegen hen (de discipelen): ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede 
nieuws bekend’.” We zingen Opwekking 430: Heer ik prijs Uw grote naam. 

Van de directie 

Rouwbericht juf Conny 
Na het overlijden van juf Conny hebben we als school een advertentie geplaatst in het Kontakt. U heeft met elkaar veel 
kaarten naar haar man Nico gestuurd. Wat fijn dat u zo meeleeft. Juf Conny zou het gewaardeerd hebben, schreef hij. 
 
Vacatures 

Vorige week stuurde ik u een emailbericht over de vacatures die met ingang van het nieuwe schoolhaar gaan ontstaan.  
De advertentie om leerkrachten te werven is vorige week in het Kontakt geplaatst. De oproep blijft gelden: weet u in uw 
omgeving mensen die bij ons willen komen werken als leerkracht, wijst u hen dan op de vacatures op onze website.  
De sollicitatiecommissie komt binnenkort bijeen om met kandidaten te spreken. In de sollicitatiecommissie is de MR-
oudergeleding vertegenwoordigd, de SAR, het team en de directie. We hopen op een positief resultaat! 
Andere schooltijden 
De oproep aan ouders om zich aan te melden om mee te helpen met eten en/of toezicht te houden tijdens het 
buitenspelen heeft voldoende aanmeldingen opgeleverd. Hartelijk dank daarvoor. We gaan binnenkort de indeling maken, 
zodat duidelijk wordt welke ouders op welke dag verwacht worden. 
Voor het zover is zal er nog voor de zomervakantie een instructiebijeenkomst gehouden worden voor alle ouders die 
hiervoor zijn ingedeeld. We kunnen dan onderling kennismaken en met elkaar bespreken wat er precies verwacht wordt 
van uw inzet. Ook komt daarbij aan de orde hoe we reageren op uitdagend gedrag en dergelijke aandachtspunten. 
Over de hoogte van de extra ouderbijdrage t.b.v. de middagpauze gaat de medezeggenschapsraad zich uitspreken. Een 
voorstel daarvoor wordt binnenkort opgesteld en naar de MR oudergeleding gestuurd. 
 
Afsprakentrap 
De traptreden van de grijze trap in de school is vrolijk opgefleurd en van waardevolle afspraken voorzien. Zo 

gaat het oefenen van de afspraken bijna vanzelf: elke dag als je naar boven loopt lees je de traptreden. 
Vrekadesign, het bedrijf van Bas Vreeke heeft deze traptreden verzorgd. Hartelijk dank Bas, prachtig werk!  
 
Eindtoets groep 8  
Volgende week maken de kinderen van groep 8 de eindtoets basisonderwijs van IEP. Sinds enkele jaren is het afnemen 
van een eindtoets verplicht voor alle basisscholen in Nederland. Wij hebben eerder gekozen voor de IEP-eindtoets, dat 
doen we ook dit keer.  
Het advies voor het voortgezet onderwijs is enige tijd geleden door de leerkracht opgesteld en met de ouders en de 
kinderen besproken. De kinderen weten dus al op welk niveau ze zullen instromen op het voortgezet onderwijs. De uitslag 
van de eindtoets wordt gebruikt als extra gegeven, ter bevestiging van het advies en de schoolkeuze. We zijn met elkaar 
best nieuwsgierig naar de uitslag. In elk geval gaan de kinderen geweldig hun best doen! Succes, groep 8!  
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Schoolvakanties volgend schooljaar  
Op de website van het ministerie worden de landelijk vastgestelde schoolvakanties gepubliceerd. Gouderak valt in de 
regio Midden-Nederland. (zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/vraag-en-antwoord/wanneer-
zijn-de-schoolvakanties-in-2018-2019). Wij houden ons aan deze data.  
Voor extra vakanties en voor studiedagen, waarbij de leerlingen vrij zijn, mogen we onze eigen keuze maken. Daarbij 
kijken we naar het aantal lesuren dat leerlingen verplicht moet worden aangeboden. Extra vrije dagen kunnen alleen 
ingepland worden als er voldoende lesuren overblijven. We overleggen daarbij ook met De Kranepoort, om te bezien of er 
gezamenlijke vakanties kunnen worden afgesproken.  
De MR bespreekt deze week het definitieve voorstel voor volgend schooljaar. In het volgende Schooljournaal worden alle 
data voor het volgende schooljaar gepubliceerd. 

Schoolnieuws  

Zwemmen na de meivakantie 
Zwembad De Baan opent binnenkort haar deuren. Als school gaan we weer meedoen met het schoolzwemmen. We zijn 
vanaf 7 mei elke dinsdagochtend aan de beurt: met groep 5/6 om 9.30 uur en groep 3/4 om 10.00 uur. Graag voor deze 
groepen de zwemspullen mee op dinsdag! Voor deze groepen vervalt de gymles op donderdag.  
Het zwemmen gaat altijd door, behalve bij onweer. In dat geval besluit het zwembadpersoneel. Zwemt uw kind een keer 

niet mee, dan ontvangt de leerkracht graag een briefje daarover van u. 
Voor veiligheid en toezicht is een protocol opgesteld, dat door het zwembad en door onze school wordt ondertekend. Zo is 
duidelijk wie wanneer verantwoordelijk is. De MR van onze school vergadert daar deze week over.  
 
Schoonmaakactie Gouderak   
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 veel materialen geregeld, 
zoals: hesjes met reflectorstrepen, handschoenen, vuilniszakken en ook afvalgrijpers. Er zijn voldoende hulpouders, 
waarvoor dank.   
De leerlingen zijn tijdens handvaardigheid bezig geweest met het maken van dieren van plastic afval. Hieronder een 
aantal resultaten van de mooie creaties die van het plastic afval zijn gemaakt.   

    

  

 
 
 
 
 
 
 

Koningsspelen 2019   
Vrijdag 12 april is het zover: Koningsspelen 2019. Deze dag zal in teken staan van sport en spel. Belangrijk om te weten:   
• We ontbijten met elkaar in de klas. De kinderen moeten hiervoor zelf een bord, beker en bestek voorzien van naam 

meenemen.   
• De kinderen hoeven geen eten/drinken voor de ochtendpauze mee te nemen.   
• Bij zonnig weer de kinderen graag thuis insmeren met zonnebrand.   
• Kinderen mogen verkleed in de kleuren van Nederlandse vlag komen. Houd er wel rekening 

mee dat de kinderen veel gaan bewegen!  
• Groep 5 t/m 8 werkt volgens het continurooster, dus graag eigen lunch meenemen.   
We zijn blij dat er inmiddels voldoende aanmeldingen van hulpouders zijn. Dank hiervoor!  
We kijken uit naar een sportieve dag!   
 
Paasviering  

Donderdag 18 april hopen we met elkaar stil te staan bij Goede Vrijdag en Pasen. We denken in een 
schoolbrede viering aan de kruisiging van de Heere Jezus en aan Zijn opstandig. Rond dit thema gaan we 
ook creatief aan de slag.   
De kinderen hoeven geen eten en drinken voor de ochtendpauze mee te nemen, dit wordt verzorgd door 
de AC. Wel moeten alle kinderen zelf een lunch meenemen. We werken volgens het continurooster, dus 
om 14.00 uur zijn de kinderen uit.  
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Nationaal Uitpakmoment/ Project WO II groep 7-8 
Vorige week woensdag 3 april was het Nationaal Uitpakmoment van het Denkboek over 4 & 5 mei. In verband met 

andere activiteiten zal het uitpakmoment bij ons deze week plaatsvinden. In groep 7-8 zal een doos 
worden opengemaakt met daarin allerlei denkboekjes (zie afbeelding). Alle leerlingen van groep 7 in 
Nederland (in ons geval ook groep 8) krijgen het denkboek. Het denkboek stimuleert kinderen om 
bewust na te denken over leven in vrijheid en leven in oorlog. Er staan verhalen in over verzet, 
vervolging, de hongerwinter en Nederlands Indië. Ook staan er verhalen in van kinderen die nu in 
oorlog leven. Zij vertellen bijvoorbeeld hoe het is om te moeten vluchten of om te moeten strijden om 
naar school te mogen gaan. Het denkboek zullen de kinderen op school doornemen (bijvoorbeeld 
tijdens stilleestijd).    

Na de meivakantie zal groep 7-8 starten met het werken aan een project over de Tweede Wereldoorlog. Aangezien er 
vorig jaar een groot project is geweest hierover, doen we dit jaar een klein project. Volgend jaar zal de huidige groep 7 
met een groot project aan de slag gaan.   
 
Dodenherdenking 4 mei  
Ook dit jaar worden de groep 7-leerlingen uitgenodigd om bij de Dodenherdenking in Ouderkerk aan den 
IJssel aanwezig te zijn. De ouders van groep 7 worden d.m.v. een brief (die bij dit Schooljournaal meegaat) 
hiervan op de hoogte gesteld.   
 

Koningsdag aubade  
Zoals altijd, zal er ook dit jaar weer een aubade zijn op het Brouckplein, deze vindt plaats op zaterdag 27 
april. Het is natuurlijk heel erg gezellig als er veel kinderen met school meegaan naar de aubade. We 
verzamelen in het speellokaal, waar alle kinderen een schoolt-shirt uitgereikt krijgen. We verwachten 
iedereen om 08.15 uur op school, zodat we om 08.30 uur gezamenlijk kunnen vertrekken naar het 
Brouckplein. Wilt u na afloop van de aubade het t-shirt aan een leerkracht teruggeven?  

 
Fancy Fair  
Op donderdag 16 mei 2019 organiseert groep 7/8 een Fancy Fair. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Spelletjes 
worden voorbereid, maar er wordt ook gehaakt en geknutseld. Dit allemaal voor het goede doel. We zijn met elkaar nog 
aan het nadenken over het goede doel. Ook wordt er een gedeelte van het geld besteed aan school, bijv. spelmateriaal.  
  
Vanaf 14:00 uur starten alle kinderen met de spelletjes. Hiervoor zijn strippenkaarten te koop voor   
€ 2,50. Deze kan uw kind dinsdag 14 mei bij de eigen leerkracht kopen. De leerkrachten bewaren de strippenkaart en 
geven deze donderdagmiddag mee als de kinderen gaan beginnen. Met de strippenkaart kunnen de kinderen spelletjes 
doen, maar ook krijgen ze een keer drinken met een snoepje.  
Vanaf 15:00 uur zijn ook ouders, familie, vrienden en vriendinnen welkom om mee te spelen. Strippenkaarten kunt u dan 

kopen bij de koffietafel. Bij de koffietafel kunt u gezellig een kopje koffie of thee drinken met een koekje voor € 1,-  
De Fancy Fair duurt tot 16:00 uur.  
Wij wensen groep 7/8 succes met de voorbereidingen en hopen op een mooi bedrag voor het goede doel!  
 

 Grote Rekendag  

Op woensdag 3 april deden we mee aan de Grote Rekendag van 2019! De dag 
begon voor iedereen in het speellokaal. Daar startten we met een modeshow, 
waarbij een aantal kinderen en leerkrachten ‘uit verhouding’ gekleed waren. 
Dat wil zeggen dat ze een te grote trui, te grote schoenen of juist te kleine 
kleren aan hadden. Daarbij droegen ze voorwerpen die veel groter of kleiner 
zijn dan in de werkelijkheid. Ook zongen we met elkaar de rekenrap 'Keet op 
de catwalk’. Daarna werd het programma in de eigen groepen voortgezet.   
In groep 1 en 2 verkenden de kinderen het verschijnsel ‘verhoudingen’.  Ze 
ontdekten daarbij onder meer dat iemands lengte- en breedtematen gevolgen 
hebben voor voorwerpen die diegene kan gebruiken. De voeten van de juf of 
meester passen bijvoorbeeld niet in de schoenen van de kinderen. In groep 3 en 4 gingen de kinderen aan de slag met 
het verhaal van M. Dat is een leeftijdsgenoot die veel kleiner is dan zijzelf. Door M te tekenen, werden de kinderen zich 

bewust van de verhoudingen in het lichaam. In groep 5 en 6 maakten de kinderen kennis met de Grote RekenReus die in 
een wereld leeft waar alles drie keer zo groot is, met alle gevolgen van dien. In groep 7 en 8 werkten de kinderen op drie 
manieren met verhoudingen. Ze leerden eerst vanuit afbeeldingen de gebruikte schaal te achterhalen. Hierbij vormt de 
mens een belangrijke referentie. De ochtend is voorbij gevlogen en veel kinderen hebben het volgende ontdekt: Rekenen 
is veel leuker dan je denkt!  
Alle ouders die deze morgen hebben geholpen willen we heel hartelijk bedanken.  
 
 
 
 
 



4 
 

 

Schooljournaal De Bron, School met de Bijbel – J. Huurmanlaan 10 - 2831 XT - Gouderak -  

 0182-372575 - e-mail: directie@debrongouderak.nl – www.debrongouderak.nl 

Theoretisch en praktisch verkeersexamen groep 7   
Groep 7 heeft op donderdag 4 april het theoretisch verkeersexamen gemaakt. Ze zijn hier allemaal voor geslaagd! Goed 
gedaan groep 7! Velen zouden het digitaal maken, maar door technische problemen, hebben ze het schriftelijk 
gemaakt.    

   
  
  
  
  
  
  

  
Daarnaast vindt in mei het praktisch verkeersexamen plaats. We zijn nog in afwachting van de exacte datum. Er zal na de 
meivakantie ook een keuring door de wijkagent plaatsvinden.  We verwachten volgende week meer duidelijkheid over de 
datums. De ouders van groep 7 worden door middel van een brief op de hoogte gesteld van de route die gereden gaat 
worden, datum, tijden e.d.  
 
EHBO-examen groep 8  
Het  theoretisch en praktisch EHBO examen is vorige week afgenomen bij de groep 8 leerlingen en bijna iedereen is 

geslaagd! 1 leerling was afwezig. Heel goed gedaan groep 8-ers. Hieronder ziet u een aantal foto’s van het praktisch 
examen.    
 De diploma-uitreiking zal na de meivakantie plaatsvinden in een ruimte in één van de 2 scholen, samen met de groep 8 
leerlingen van de Kranepoort. Zodra er meer duidelijk is, worden de leerlingen en de ouders van groep 8 hiervan op de 
hoogte gesteld.   

 
 
 
 
 
 

Terugblik Klasselunch   
Donderdag 28 maart is groep 7-8 bezig geweest met het thema rond gezond lunchen. Na het 
groepswerk hebben ze genoten van een geheel verzorgde Klasselunch door de Albert Heijn. Wat 
is gezond eten toch lekker!!  
 
Schoolvoetbaltoernooi groep 5-6    

Het voetbaltoernooi voor groep 5-6 vond plaats op woensdag 3 april. Er deden voor onze school 2 teams 
mee. Ze hebben goed hun best gedaan en er een sportieve middag van gemaakt.  
 
Van speeltuinvereniging ’t Klaverweitje 
Op woensdag 10 april om 13.30 uur is de officiële opening van het gerenoveerde Klaverhonk, door wethouder Lavinja 
Sleeuwenhoek. Bij dit Schooljournaal ontvangt u de uitnodiging namens het bestuur van de speeltuinvereniging. 

Van de Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband PO Midden Holland 

Bij dit Schooljournaal ontvangt u een brief van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Midden Holland. De huidige 
ondersteuningsplanraad heeft op dit moment vacatures te vervullen en is op zoek naar kandidaten uit zowel de ouder- als 
de personeelsgeleding, die met elkaar een ondersteuningsplanraad willen vormgeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 

Schooljournaal De Bron, School met de Bijbel – J. Huurmanlaan 10 - 2831 XT - Gouderak -  

 0182-372575 - e-mail: directie@debrongouderak.nl – www.debrongouderak.nl 

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 en een fijne vakantie 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

