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Agenda 

 
Datum Activiteit 

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

9 mei Keuring fietsen groep 7 voor het verkeersexamen. In de 
ochtend fiets mee! 

14 mei Bijeenkomst gebedsgroep 

15 mei Rabobank Bankbattle door groep 8 

16 mei Fancy Fair georganiseerd door groep 7, vanaf 15.00 uur van 
harte welkom!  

16 mei Praktisch verkeersexamen groep 7 in Gouda: fiets meenemen! 

21 mei Volgend Schooljournaal 

13 juni  Sing-in 

Bijbelonderwijs 

Bijbelverhalen voor komende weken: 
De Bijbelverhalen die we de komende weken lezen zijn uit Daniel vanaf hoofdstuk 1: Daniel aan het hof, droom 
van Nebukadnessar, de mannen in de oven. De Bijbeltekst die we leren is 1 Petrus 4:10 “Laat ieder van u de gave 

die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen.” We zingen “Wie maar de goede God laat 
zorgen.” 

Van de directie 

De laatste periode van het schooljaar 
De laatste weken voor de zomervakantie zijn aangebroken. We denken na over volgend jaar: wie staat er voor welke 
groep; kunnen de kinderen allemaal door naar de volgende groep of zijn er twijfels, we ronden alle lessen af in de 
komende elf weken en groep 8 gaat al oefenen met de musical. 
Voor het zover is staat er nog van alles op het programma. Daarover leest u hieronder. 
Veel leesplezier en succes bij alle activiteiten! 

 
Vacatures 

Het was wel even schrikken, zo’n advertentie in het Kontakt met drie vacatures op onze school. Toch is het 
een heel natuurlijk proces, mensen maken keuzes in hun professionele loopbaan. 
Meester Robert zal onze school gaan verlaten om in zijn woonplaats Zoetermeer aan het werk te gaan. Juf 
Rianne gaat afscheid nemen om meer beschikbaar te zijn voor het bedrijf van haar man en tijd vrij te hebben 

voor haar kinderen en kleinkinderen. Zij zal 1 dag per week beschikbaar zijn voor invalwerk via de invalpoule. En juf 
Yvonne gaat binnenkort met zwangerschapsverlof. Na het verlof zal zij voor drie dagen terugkomen. Dat is pas na de 
herfstvakantie, maar nu al bekend. 
 
Een nieuwe collega benoemd 
De sollicitatiecommissie is al hard aan het werk geweest. Er zijn gesprekken gevoerd en er 
worden proeflessen georganiseerd. Eén kandidaat hebben we al kunnen benoemen: meester 
Thomas van Duijn zal na de zomervakantie fulltime bij ons komen lesgeven in de bovenbouw. 
We zijn daar erg blij mee. Meester Thomas zal voor de zomervakantie al een keer komen 
kennismaken. 
De groep waar hij zal gaan werken wordt later bekend gemaakt, met de namen van alle andere 

leerkrachten bij de groepen. Hopelijk zijn dan ook de andere vacatures vervuld. 
 
Zwangerschapsverlof juf Yvonne 

Juf Yvonne werkt nog door tot Pinksteren, daarna gaat zij met zwangerschapsverlof. We wensen haar een 
gezond laatste deel van de zwangerschap toe, die bekroond mag worden met een gezonde baby. Voor de 
periode tot de zomervakantie hebben we juf Anne Marie Belder bereid gevonden om groep 1a/2a fulltime 
les te komen geven. We zijn daar erg blij mee. Juf Anne Marie is al bekend met onze school, ze heeft aan 
het begin van het schooljaar juf Rianne de groep vervangen in groep 1-2 en staat nu regelmatig twee 

dagen voor groep 3-4. Juf Anne Marie, van harte welkom en veel succes en plezier gewenst met de kinderen van groep 
1a/2a. 
Juf Anne Marie is beschikbaar vanaf 14 juni. We zoeken voor 11, 12 en 13 juni nog een vervanger voor de groep. 
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Sing-in op13 juni 
Dit schooljaar was er geen Kerstviering met ouders erbij, met Pasen ook niet. We willen dit jaar vlak na Pinksteren een 
bijeenkomst met ouders organiseren, op donderdagvond 13 juni, in de vorm van een Sing-in. Noteert u de datum alvast? 
Nadere informatie volgt in een van de volgende Schooljournaals. 
 
Vakantierooster volgend schooljaar  

Het vakantierooster is vastgesteld door de medezeggenschapsraad. U treft het rooster voor het volgende 
schooljaar 2019-2020 onderaan dit Schooljournaal aan. In het volgende Schooljournaal komen ook de 
studiedagen erbij, die moeten nog door het team worden vastgesteld. 
 

Koningsdag  
Wat een mooie traditie: met ongeveer 50 kinderen en ouders in het oranje in optocht naar de aubade op het Dorpsplein. 
Ondanks de kou en regen toch een prachtig moment! 

Schoolnieuws  

Reminder Fancy Fair 
Staat donderdagmiddag 16 mei al in uw agenda? Dan organiseert groep 7/8 de Fancy Fair voor alle kinderen, ouders, 

buren, familie en andere belangstellenden van 15.00 tot 16.00 uur. Alle kinderen van de school starten om 14.00 uur, 
daarom is het belangrijk dat u van tevoren een strippenkaart koopt voor uw kind. Deze strippenkaart kan op dinsdag 14 
mei gekocht worden bij de eigen leerkracht. Van harte welkom!   
 
Rabobank Bankbattle 2019 voor groep 8! 
Jaarlijks organiseert de Rabobank de Rabo Bankbattle. Dit jaar wordt de Bankbattle gehouden op woensdag 15 mei. In 
deze wedstrijd strijdt groep 8 tegen andere groepen 8 en tegen de klok in de regio Krimpenerwaard. De leerlingen van 
groep 8 worden door de bank uitgedaagd hun parate kennis en computervaardigheden te testen. Monique Overes geeft 
het startsein vanuit de Rabobank voor deze Bankbattle.  
 
Tactiek en samenspel 
In een maximaal 90 minuten durende strijd lossen de leerlingen vooral met behulp van internet 
verschillende opdrachten op. Dit is goed voor de teamgeest. Het succesvol afronden van de 
BankBattle vereist tactiek, strategie en klassikaal samenspel. Alle deelnemende klassen starten 
voor 10.00 uur met het uitvoeren van praktijkopdrachten en het beantwoorden van meer dan 
100 vragen. 
 

Musicalnieuws  
Deze week start groep 8 met oefenen voor de musical. De musical zal tot medio juni 1x per week geoefend worden op de 
maandagmiddag in het speellokaal. Dit betekent dat de leerlingen van groep 8 geen gym meer hebben op de maandag. 
Vanaf medio juni gaan we 2x per week oefenen: maandagmiddag en de vrijdagmiddag. De groep 8 leerlingen hebben een 
planning gekregen, waarop alle data staan waarop wordt geoefend en wat we gaan oefenen op die middag. Patricia 
Bennink & Lijdia van Eeuwijk zijn de AC-leden die dit schooljaar de groep 8 leerlingen helpen bij de musical.  
 
Praktisch verkeersexamen groep 7 + keuring door wijkagent 
Op donderdagochtend 16 mei vindt het praktisch verkeersexamen plaats. De 
keuring door de wijkagent zal plaatsvinden op donderdagochtend 9 mei. Op deze 
ochtend moeten de leerlingen zorgen dat hun fiets aan de wettelijke eisen voldoet 
en deze meenemen, zodat hij gekeurd kan worden. De checklist hiervoor hebben 
alle leerlingen van groep 7 meegekregen naar huis. Ook de routebeschrijving 
hebben alle leerlingen van groep 7 meegekregen. Heel handig om de route van te 
voren te fietsen, zodat ze goed voorbereid zijn.  
 
Op donderdag 16 mei vertrekken wij rond 9.00 uur van school. We worden om 9.30 
uur verwacht. Het examen begint om 9.50 uur. We zullen voor lunchtijd (12.00 uur) weer op school zijn. Op deze dag 
lunchen de leerlingen dus thuis of bij de overblijf. Er heeft zich een hulpouder gemeld, dank daarvoor. 
Heel veel succes groep 7 !!  
 
Uitslag IEP eindtoets  
Op dinsdag 16 april en woensdag 17 april is de verplichte eindtoets afgenomen. De eindtoets 
geeft inzicht 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.   
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De uitslag van de IEP eindtoets ontvangen wij als school deze week digitaal. De leerlingrapportage ontvangen wij begin 
volgende week en zal dan aan de kinderen worden meegegeven in een envelop. De ouders van groep 8 zullen bij het 
leerlingrapport een begeleidende brief krijgen met informatie over de uitslag.  
 
Om de kinderen te belonen na hun harde werken, werden ze beloond met een fototaart. 
 
Terugblik schoonmaakactie Gouderak 
Op dinsdagmiddag 9 april vond de schoonmaakactie in Gouderak plaats door groep 7-8. De 
klas werd in 4 groepen verdeeld en kreeg een deel van Gouderak toegewezen. Met 
afvalgrijpers, vuilniszakken, hesjes en handschoenen gingen ze op pad. Met als resultaat: 
28.45 kg afval! Een andere conclusie die we konden trekken: op straat is het vrij schoon. Het 
afval ligt voornamelijk aan de zijkanten van het water en in struiken. Goed gedaan groep 7-
8`ers.  
 
Dodenherdenking Ouderkerk a/d IJssel 
Op zaterdagavond 4 mei mochten we met veel leerlingen van groep 7 aanwezig zijn bij het herdenkingsmonument in 
Ouderkerk a/d IJssel. Mooi dat we dit jaarlijks kunnen doen.  

 
 

 
 
 
 
 
 

Van de medezeggenschapsraad  

Op de oproep in het vorige Schooljournaal heeft een ouder positief gereageerd: Marjan van der Ree is inmiddels 
toegetreden tot de MR, om de ouders van De Bron te vertegenwoordigen. Heel fijn, Marjan, van harte veel succes 
gewenst. Hieronder stelt Marjan zich kort aan u voor: 
“Sinds kort mag ik deel uitmaken van de MedezeggenschapsRaad van De Bron. Mijn naam is Marjan van der Ree, 
getrouwd met Perry en moeder van drie kinderen tussen 11 en 5 jaar. Mijn weken worden doorgaans snel ingevuld door 
de zorg voor het gezin, mijn werk op een basisschool in Gouda en een aantal vrijwilligerstaken in kerk en maatschappij.  
Ik vind het belangrijk en leuk om bij de school van onze kinderen betrokken te zijn, o.a. door te helpen bij activiteiten met 
de groepen. Door mee te denken in de MR hoop ik mee te werken aan goed beleid en kwaliteit in de school.  
Wij zijn erg blij met De Bron en vinden het mooi om hieraan ons steentje bij te mogen dragen.” 
Wilt u iets onder de aandacht van de MR brengen, dan kunt u dat aangeven bij de ouders in de MR: Minke van Leeuwen 
en Marjan van der Ree. 

Hoofdluiscontrole 

Gisteren zijn alle kinderen weer gecontroleerd. Er was een leerling waar neten zijn aangetroffen. De ouders zijn daarvan 
op de hoogte gesteld. Over twee weken wordt de betreffende groep nogmaals gecontroleerd. 
We doen hierbij meteen een oproep: er zijn dringend mensen nodig om het hoofdluiscontroleteam te komen versterken. 
Na elke vakantie worden op maandagmiddag 13.00-13.30 alle leerlingen gecontroleerd. Dus als u op die tijd een half 
uurtje vrij kunt maken, zou dat heel fijn zijn. Mogen we op u rekenen? Heel graag! Aanmelden kan bij de directie. 

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 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.royalkidshome-krimpenerwaard.nl/
http://www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl/
www.quadrantkindercentra.nl/locaties/rakkertjes
../Schooljournaals%202017-2018%20Wordversie/www.cjggouda.nl
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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  

 

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 

Vakantierooster 2019-2020 

 

Herfstvakantie Ma 21-10-19 t/m vr 25-10-19 

Kerstvakantie Ma 23-12-19 t/m vr 03-01-20 

Voorjaarsvakantie Ma 24-02-20 t/m vr 28-02-20 

Goede Vrijdag/Pasen Vr 10-04-20 t/m ma 13-04-20 

Meivakantie Ma 27-04-20 t/m vr 08-05-20 

Hemelvaart Do 21-05-20 t/m vr 22-05-20 

Pinksteren Ma 29-05-20 t/m wo 02-06-20 

Zomervakantie Ma 20-07-20 t/m vr 28-08-20 

 

Tenslotte 

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


