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Agenda 

 
Datum Activiteit 

21-24 mei Jeugdavondvierdaagse in Gouda 

4 juni Volgend Schooljournaal  

13 juni  Sing-in in gymzaal van Het Rak om 18.30 uur 

25 juni In de middag uitreiking EHBO-diploma groep 8 in het zwembad 

25 juni  Informatie-/instructiebijeenkomst voor hulpouders tijdens de 
middagpauze vanaf het nieuwe schooljaar. Aanvang 19.30 uur 

Bijbelonderwijs 

Bijbelverhalen voor komende weken: 
De Bijbelverhalen die we de komende weken lezen zijn uit Daniel vanaf hoofdstuk 5 en Matteüs hoofdstuk 13: De 
letters op de muur, Daniël in de leeuwenkuil, de zaaier en Hemelvaart. De Bijbeltekst die we leren is Psalm 20:2 

“Moge de HEER u antwoorden in dagen van nood en de naam van Jakobs God u beschermen.” 

Van de directie 

Vacatures komend schooljaar 
We zijn erg blij u te kunnen melden dat alle vacatures vervuld zijn. Naast een nieuwe meester is nu ook een nieuwe juf 
bereid gevonden om bij ons te komen lesgeven. Haar naam is Marleen Boel, de kinderen van groep 5/6 hebben al nader 
met haar kennisgemaakt vanwege een proefles in die groep. Juf Marleen, van harte welkom op onze schooll! 
Hiermee is ons team weer compleet, dat stemt ons zeer dankbaar. 
Hoe de diverse groepen voor het komende jaar verdeeld worden en welke leerkrachten daar gaan lesgeven wordt later 
bekend gemaakt. Daar wordt momenteel nog overleg over gevoerd. 
 
Andere schooltijden  
De voorbereidingen voor de overstap naar het continurooster lopen voorspoedig. Er zijn voldoende ouders, die zich 
hebben aangemeld om te helpen bij het eten en het toezicht op het plein. De werkgroep Andere Schooltijden is bezig met 
roosters, koelkasten, financiën en een informatieavond. Hieronder alle informatie op een rij: 
▪ Rooster hulpouders: voor alle aangemelde ouders, die willen helpen bij het eten van de kleutergroepen en/of het 

toezicht houden tijdens het buitenspelen wordt een rooster opgesteld. Hiermee wordt duidelijk op welke dag u 
verwacht wordt en op welke tijd. 

▪ Informatie/instructieavond op 25 juni: op deze avond worden alle ouders die zich hebben aangemeld voor hulp 
uitgenodigd. Het rooster wordt op die avond besproken en toegelicht en er is een instructie voor de manier van 
aanspreken en optreden tijdens de pauze. Noteert u het alvast in uw agenda als u zich heb aangemeld voor hulp: 
dinsdagavond 25 juni vanaf 19.30 uur: Informatie/instructieavond voor hulpouders tijdens de 
middagpauze. 

▪ Ouderbijdrage: Om de regeling met hulpouders te bekostigen is een extra vrijwillige ouderbijdrage noodzakelijk. Deze 
komt in plaats van de overblijfstrippenkaarten, die  tot het eind van dit schooljaar gebruikt worden. De kosten die 
gemaakt worden voor een plezierige middagpauze bestaan uit: vergoedingen voor hulpouders, kosten Verklaring 
Omtrent het Gedrag, kosten koelkasten, aanschaf spelmateriaal, enzovoorts. Eind juni komt er een verzoek om deze 
ouderbijdrage te voldoen naar u toe. Eerst zal de medezeggenschapsraad daar nog over spreken, alle ouderbijdragen 
gaan in overleg en met instemming van de oudervertegenwoordiging van de MR. 

 
Vakanties en studiedagen volgend schooljaar 
Onderaan dit Schooljournaal treft u de schoolvakanties aan, zoals die door het team en de MR zijn vastgesteld. Ook de 
studiedagen voor volgend jaar staan vermeld, zodat u die alvast in de agenda kunt opnemen. Let op: er zijn drie  
studiedagen voor de hele school, alle leerlingen zijn dan vrij. Daarnaast zijn er vier woensdagen waarop de groepen 1 t/m 
4 vrij zijn. De bovenbouwgroepen 5 t/m 8 hebben dan wel gewoon school. 
 
Afscheid van de schoolarts en de assistente.  
Van de GGD Hollands Midden kwam het bericht dat “onze” schoolarts Eline Snel naar een andere GGD gaat. Eline was als 
deskundige vaak betrokken bij gesprekken over leerlingen en ze deed de jaarlijkse onderzoeken van de leerlingen van 
groep 2. Ze gaat per 1 juni 2019 dichter bij huis werken. Ook de vaste assistente Helma van der Kruk gaat ons verlaten, 
zij gaat aan het eind van het jaar met pensioen. We hebben hen beiden bedankt voor de prettige samenwerking. Volgend 
schooljaar hopen we een nieuw gezondheidsteam te mogen verwelkomen.  
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Roken in de buurt van de school? 
Onze school is een rookvrij gebouw. Ook het plein heeft die status: rookvrij terrein. Maar het pad langs de school is als 
openbare weg niet rookvrij. Toch doen we een beroep op u: het pad langs de school zou rookvrij moeten zijn. De 
kinderen komen er langs en roken: dat is toch geen goed voorbeeld voor kinderen? Mogen we op uw medewerking 
rekenen? Roken vlakbij de school? Geen goed idee! 

Uit de school 

Jeugd Avondvierdaagse 
Vanavond start de Jeugd Avondvierdaagse. Alle ouders hebben inmiddels de benodigde informatie ontvangen. Wij wensen 
iedereen die meeloopt heel veel wandelplezier! 
 
Project WOII groep 7/8  
De komende 2 weken werkt groep 7/8 aan het project over de WOII, net zoals vorig schooljaar. Om 
het jaar bestaat het project uit andere onderdelen. Dit jaar ziet het project er als volgt uit:  
We gaan aan de slag over Corrie ten Boom. Cornelia Arnolda Johanna (Corrie) ten 
Boom (Amsterdam, 15 april 1892 -15 april 1983) was een Nederlandse evangeliste en (tijdens 
de Tweede Wereldoorlog een) verzetsstrijdster, die met haar familie onderdak bood aan Joodse 

vluchtelingen. Ze overleefde haar arrestatie en gevangenschap. Het lespakket laat kinderen zien wat 
oorlog met mensen doet maar ook hoe vergevingsgezindheid en liefde uiteindelijk overwinnen. Elke leerling krijgt een 

leerdagwerkboek en een magazine. In totaal zullen we hier ongeveer 6 uur over werken. 
Op dinsdagmiddag 28 mei wordt er door Lea van Coeverden van de stichting ‘Na De Oorlog’ een 
gastles gegeven over het onderduiken van de Joden in de WOII. Zij zal een verhaal vertellen over haar 
eigen ouders en met de leerlingen in gesprek gaan. Haar vader was Joods en heeft alle anti-Joodse 
maatregelen meegemaakt. Haar moeder is een Duitse Jodin en heeft de Kristalnacht meegemaakt (dat 
was een gerichte actie tegen de Joden in Duitsland).  
We hopen met elkaar op een leerzaam project.   

 
Sing-in  
Donderdagavond 13 juni is het dan eindelijk zover: de Sing-in van De Bron! In de bijlage bij dit Schooljournaal vindt u de 
flyer met informatie. Vandaag krijgen alle oudste kinderen 3 flyers mee naar huis, hiermee kunnen ze hun ouders en/of 
andere belangstellenden uitnodigen. Na afloop van de sing-in is er koffie/thee/limonade. We rekenen op jullie komst!   

 
Diploma-uitreiking EHBO  
Aangezien bijna alle groep 8-ers geslaagd zijn voor hun theoretische en praktische EHBO-examen (deze week heeft de 

laatste leerling het examen gehaald), vindt op dinsdagmiddag 25 juni de diploma-uitreiking plaats aan de leerlingen 
van groep 8 van De Bron en de Kranepoort. De diploma’s worden uitgereikt in het zwembad. De ouders van groep 8 
mogen hierbij aanwezig zijn. Meer informatie volgt t.z.t. 
 
Move Mates  
Op dinsdag 14 mei is groep 7 gestart met Move Mates speelpleincoaching. Door leerlingen uit 
groep 7 op te leiden tot speelpleincoaches en het beschikbaar stellen van speelpleinkaarten worden 
pauzes weer leuk voor ieder kind. Move Mates stimuleert kinderen om in beweging te komen. Het 
zorgt voor een pauze vol beweging, plezier en persoonlijke ontwikkeling.  
 
 
IEP eindtoets  
Vorige week hebben de leerlingen van groep 8 de uitslag van de IEP eindtoets ontvangen. Eén op de vier leerlingen in 
Nederland heeft de IEP Eindtoets gemaakt. Het landelijk gemiddelde is dit jaar: 81.8. Het landelijk gemiddelde van 81.8 
ligt op het niveau vmbo-gt/havo. Het gemiddelde van onze school is dit jaar: 84.5. Eén leerling heeft de eindtoets later 
gemaakt. Het gemiddelde kan daarom nog een beetje wijzigen. Naar aanleiding van de uitslag van de IEP eindtoets, kan 
het schooladvies worden bijgesteld. Complimenten voor groep 8 voor de inzet en de behaalde resultaten.   
 
Praktisch Verkeersexamen groep 7 
Donderdagochtend 16 mei was het de dag van het praktisch verkeersexamen van groep 7. In 20 
minuten fietste iedere leerling het parcours. Veel van de leerlingen hadden van tevoren de route ook 
gereden, dat was erg handig! Elke leerling kreeg een hesje aan met daarop een nummer. Langs de 
fietsroute stonden verschillende controleposten die verschillende handelingen in de gaten hielden. De 
uitslag wordt deze week verwacht. Na een positieve uitslag zullen de leerlingen een diploma ontvangen 
van hun theoretisch en praktisch verkeersexamen.  
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
https://nl.wikipedia.org/wiki/15_april
https://nl.wikipedia.org/wiki/1892
https://nl.wikipedia.org/wiki/15_april
https://nl.wikipedia.org/wiki/1983
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelist
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands_verzet_in_de_Tweede_Wereldoorlog
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Bankbattle terugblik 
Groep 8 heeft op woensdag 15 mei deelgenomen aan de Rabobank Bankbattle. Doel: in een zo kort 
mogelijke tijd zoveel mogelijk vragen goed beantwoorden om zo de kluiscode te kraken en daarna de 
eindopdracht te voltooien. We namen het op tegen 7 scholen uit de regio. De zege ging naar een andere 
school, maar ze hebben het super gedaan. 
 

Kangoeroewedstrijd groep 4-8  
Op donderdag 21 maart hebben maar liefst 20 leerlingen van onze school 
meegedaan aan de Kangoeroewedstrijd. De Kangoeroewedstrijd is de grootste 
internationale reken- en wiskundewedstrijd, die ieder jaar wordt gehouden. Gisteren 
werden de certificaten uitgereikt met daarop het behaalde resultaat. Naast het 
certificaat hebben de leerlingen een presentje ontvangen. Vanuit de organisator van 
de Kangoeroewedstrijd hebben we ook een aantal wiskundespellen gekregen. 
Deze kunnen worden ingezet door heel de school.   
 
Opbrengst Fancy Fair 
De gehouden Fancy Fair heeft het mooie bedrag van € 508,00 opgebracht. De helft van het geld gaat naar Kika en de 
andere wordt gebruikt voor nieuwe schoolmaterialen. Wat was het een gezellige en leuke middag. Groep 7/8, bedankt 
voor het organiseren van alle activiteiten. Ook alle andere kinderen en ouders die op welke manier dan ook een bijdrage 

geleverd hebben, hartelijk dank!  

Van de werkgroep Lezen 

Wederom bevelen wij als Werkgroep Lezen de VakantieBieb aan! Jaarlijks blijven duizenden kinderen in 
de zomer doorlezen dankzij de VakantieBieb. Op De Bron vinden wij het ook heel belangrijk dat kinderen 
in de vakantie blijven lezen. Blijven lezen in de vakantie helpt namelijk een terugval in het leesniveau te 

voorkomen. Helpt u ook mee om uw kind op het juiste leesniveau te houden? De VakantieBieb-app kan daarbij een mooi 
hulpmiddel zijn: lezen op je tablet of telefoon! U kunt de app downloaden :  
 
 
Er staat een brede selectie van maar liefst 50 e-books voor het hele gezin klaar. De VakantieBieb-app is een 
zomercadeautje van de Bibliotheek en GRATIS te downloaden. Een lidmaatschap is NIET nodig. De VakantieBieb voor 
kinderen opent op 1 juni en is geopend tot en met 31 augustus. In groep 3 t/m groep 8 wordt de Vakantiebieb op school 
gepromoot. U hoort er via uw kind vast meer over.   

Summer Camp Gouda en Teen Camp 

Summer Camp is de leuke vakantieweek geheel in het Engels.  
De kinderen worden ingedeeld op leeftijd en gaan op met de Engelse taal aan de slag.  
Door middel van creativiteit, sport, dans, zingen en ook een deel les in het Engels zijn de kinderen op leuke praktische 
manier met Engels bezig. Onze ervaring is dat deze ontspannen manier er juist voor zorgt dat kinderen veel opsteken van 
deze vijf dagen. Summer Camp is voor alle kinderen van de basisschool: Groep 1 t/m Groep 8*. 
Summer Camp Gouda: BS De Cirkel, Brittenburg 50, Gouda 
Voor de jongeren uit groep 8 die een extra uitdaging nodig hebben is er Teen Camp. 
Jongeren uit de hele wereld komen hier bij elkaar om hun Engels verder te verbeteren en een fantastische tijd te 
beleven. Voor de ene leerling een wenselijke verbetering van de Engelse taalkennis, voor de andere leerling de 
mogelijkheid om de kennis van het Engels toe te passen in een internationale omgeving. 
 
Bij dit Schooljournaal ontvangt u de flyer. 

Van SamenLoop voor Hoop 

Bij dit Schooljournaal ontvangt u een uitnodiging om mee te lopen met de SamenLoop voor Hoop, welke gehouden wordt 
op zaterdag 29 juni. Dit is een initiatief om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor wetenschappelijk kankeronderzoek en 

de opbrengst komt ten goede aan het KWF. 
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Van juf Janneke en Gerard uit Schwerin 

Juf Janneke stuurde onderstaand bericht naar aanleiding van het geld wat vorig jaar is ingezameld tijdens de sponsorloop, 
voor het project waar Juf Janneke en haar man Gerard nu voor werken in het Duitse Schwerin. Wat leuk om te kunnen 
lezen en zien dat het geld zo’n mooie bestemming heeft gekregen! 
 
“Ik stuur wat foto’s mee van het Kasteel wat in de kinderkamer van het Patchwork Center gemaakt is van het geld van de 
sponsorloop afgelopen zomer. Ook buiten in de speeltuin is er speelgoed gekocht van jullie geld. Helemaal leuk. Kinderen 
hier genieten elke dag van de speelkamer en de speeltuin. Mede dankzij jullie inzet!” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de overblijfwerkgroep 

De overblijf houdt in de huidige vorm op te bestaan. Heel veel jaren zijn er ouders actief geweest als 
hulp bij eten en toezicht houden. Als het continurooster start, na de zomervakantie, zal er geen overblijf 
meer geregeld worden, want alle kinderen eten dan op school. 
Strippenkaarten die met de zomervakantie nog niet opgebruikt zijn worden verrekend. Het tegoed wordt 
contant terugbetaald aan de betreffende ouders. Om al te veel terugbetalingen te voorkomen, worden er 
vanaf nu alleen nog kleine strippenkaarten uitgeschreven. 

Aan het eind van het schooljaar is er altijd patatfeest voor alle kinderen die gedurende het schooljaar een of meer keren 
bij de overblijf zijn geweest. Nu is bijna elk kind wel een keer naar de overblijf geweest…. We nodigen daarom alle 
kinderen van de school uit op donderdag 11 juli 2019 om gezellig met z’n allen op school patatjes te eten. De 
overblijfouders regelen het, aanmelden is niet nodig. Mocht uw kind niet komen, of last hebben van een allergie waardoor 
er geen patat/snack gegeten kan worden, dan horen we dat graag van u. Afmelden kan tot uiterlijk donderdag 4 juli bij 

één van de overblijfouders of 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 

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 

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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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 Vr 29-05-20 t/m di 02-06-20 

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

 

Studiedagen 2019-2020 alle leerlingen vrij Studiedagen 2019-2020 onderbouw, groep 1 t/m 4 vrij 

Maandag 28 oktober 2019 Woensdag 9 oktober 2019 

Maandag 3 februari 2020 Woensdag 11 december 2019 

Vrijdag 26 juni 2020 Woensdag 11 maart 2020 

 Woensdag 17 juni 2020 

 

Tenslotte 

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


