Nummer 21 – 16 juli 2019

Agenda
Datum
16 juli
18 juli
19 juli
2 september
3 september
9 september
12 en 16 september
25 september

Activiteit
Groep 3-4 naar natuurspeeltuin De Speeldernis
Groep 7 naar natuurspeeltuin Steinse Groen. Fiets en
lunchpakket meenemen!
Groep 5 t/m 7 continurooster: lunch meenemen, om 14.00 uur
uit en start zomervakantie!
Start nieuwe schooljaar om 08.25 uur. Les tot 14.15 uur, lunch
meenemen
Volgend Schooljournaal
Informatieavond nieuwe schooljaar vanaf 18.30 uur
Oudervertelgesprekken
Schoolfotograaf
Bijbelonderwijs

Bijbelverhalen voor komende weken:
De laatste schoolweek hebben alle groepen vrije invulling van de Bijbelverhalen. Het lied wat we zingen is het lied
van de vis, Opwekkingsliederen voor kinderen, deel 9.
Welkom en afscheid
In de vakantie zal Naud Rodenburg (groep 1b) verhuizen naar Gouda. Hij gaat na de zomervakantie
starten op zijn nieuwe school in het Kindcentrum De Ontdekkingsreizigers in Westergouwe. Ook Nikki
Trouwborst (groep 3) gaat na de vakantie naar een andere school. Naud en Nikki, we wensen jullie heel
veel succes op je nieuwe school!
En natuurlijk gaat groep 8 ons verlaten, ze schreven bij het vorige Schooljournaal al een stukje over hun
nieuwe school. Ook voor jullie: veel succes gewenst!

Na de zomervakantie komen er weer nieuwe kinderen in groep 1-2. We heten van harte welkom: Khloé Tiele, Jedidja
Molenaar, Delailah van Zon, Armando Stap en Sofia Robijn. Wat leuk dat jullie komen. Sommige kinderen hebben al een
broertje/zusje op school en zijn hier al wat vaker geweest, voor andere is het de eerste kennismaking met school. We
hopen dat jullie je snel thuis voelen.
Ian Evengroen heeft in Gouda op school gezeten en zal na de zomervakantie bij verder gaan in groep 3. Wat fijn Ian, van
harte welkom!
Eline en Denise Veldman komen in Gouderak wonen, met hun ouders en jongere zusje Lianne. Eline komt in groep 5 en
Denise in groep 3. Veel succes, hopelijk hebben jullie snel vriendjes en vriendinnetjes!
Tijdelijk op school, dat kan ook… de familie van Herk, die in Australië woont is een half jaar in Nederland, zodat de
kinderen de Nederlandse taal en cultuur beter kunnen leren kennen. Noah zal een half jaar meedraaien in groep 7 en
Femke in groep 5. Het zal best eens lastig zijn, al dat Nederlands… Gelukkig kunnen wij een beetje Engels als het nodig
is… Van harte veel succes en plezier gewenst!
Van de directie
Personeel
Afgelopen week hebben we met de leerlingen afscheid genomen van meester Robert en juf Rianne. Ook meester Kevin
was voor het laatst bij ons voor de gymles op maandag. Meesters, het ga jullie goed, zeer veel dank voor alle inzet en
aandacht voor de kinderen. En juf Rianne, we zien u na de vakantie als invalster terug in groep 1a/2a. We bedanken juf
Anne Marie voor de enthousiaste begeleiding van groep 1a/2a.
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We zijn erg blij dat er na de zomervakantie weer leerkrachten klaar staan om alle lessen te gaan geven! Dat is in deze tijd
van lerarentekort een reden voor grote dankbaarheid!
We danken op deze plaats ook Minke van Leeuwen, die als vrijwilligster heel veel werk verzet. Top, Minke! En Corrie de
Gier is nog steeds in de vakanties beschikbaar als “achterwacht” voor het gebouw en voor de post. Superfijn, Corrie!
Juf Yvonne
Van juf Yvonne ontvingen we dit bericht:

Op woensdag 10 juli zijn wij trotse ouders geworden van onze dochter Ziva Jelena.
Haar naam betekent 'glans van God', we zijn God dankbaar voor onze gezonde dochter.
Na twee nachten in het ziekenhuis, zijn we nu lekker thuis.
Ik wil u allen een fijne vakantie toewensen.
Groetjes,
juf Yvonne
Meester Robert
Meester Robert schreef:

Beste ouder(s)/verzorger(s) van De Bron,
Via deze weg wil ik mijn dank uitspreken voor alle jaren dat ik leerkracht mocht zijn op De Bron en wellicht uw kind heb
mogen lesgeven. 5 Jaar geleden begon ik mijn loopbaan hier op De Bron. 3 Jaar lang de combinatiegroep 6b/8 gedraaid
en nu 2 jaar de combinatiegroep 7/8. Bedankt voor het vertrouwen en de hele fijne tijd die ik hier heb gehad. Het gaat u
allen goed! Meester Robert
De laatste schoolweek
Altijd weer een vrolijke, maar ook intensieve week: de allerlaatste week van het schooljaar. Vanavond nemen we afscheid
van groep 8, met een spetterende musical, maar ook met een serieuze ondertoon: we kijken terug en vooruit. We wensen
jullie allemaal heel veel succes op de volgende school. Kom je nog eens vertellen hoe het met je gaat?
Alle leerlingen hebben gisteren hun rapport meegekregen en voor de oudsten per gezin de Schoolgids voor het volgende
schooljaar. Na al dat werken en leren is het goed uitrusten: een fijne zomervakantie gewenst!
We zien jullie graag terug op 2 september!
Opruimen en afsluiten
We ruimen alle lokalen op, de volle schriften gaan mee naar huis, de spellen en puzzels van het lokaal van groep 1-2 zijn
door ouders gepoetst, waarvoor dank!
In de zomervakantie komt het schoonmaakbedrijf weer intensief werken om alles weer helemaal fris en helder te maken
voor de start in augustus.
Hierbij spreken we een woord van dank aan onze “vaste” schoonmaakster Agnes Terlouw, die dagelijks zorgt dat het
gebouw zo schoon mogelijk blijft! Fijn Agnes, bedankt voor je inzet, het wordt gewaardeerd!
Gevonden voorwerpen
In de grote hal bij de gymzaal staat een mand met gevonden voorwerpen. Inmiddels is de mand goed
gevuld. Wilt u eens kijken of er spullen tussen zitten die van uw kind(eren) is/zijn?
Wat na deze week er nog achter blijft, gaat in de kledingcontainer.
Start continurooster
Op maandag 2 september verwachten we alle leerlingen om 08.25 uur in hun lokaal. We eten op school en ze zijn om 14.15
uur uit.
Ik herinner u aan een paar afspraken:
▪
Binnenkomen altijd via de deur aan het plein. De kleuters mogen in het lokaal worden gebracht, de andere kinderen
gaan zelf naar binnen. De eerste ochtend kunt u voor groep 3 en 4 meelopen, maar daarna kunnen ze het zelf.
▪
Ophalen om 14.15 uur altijd bij de hoofdingang, omdat de kleuters van de Kranepoort buitenspelen van 14.00-15.00
uur. Dat is dus op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
▪
Ophalen op woensdag om 12.30 uur altijd op het plein, zoals u tot nu toe gewend was.
De ouders die zich hebben aangemeld voor hulp bij eten en/of buitenspelen ontvangen het definitieve rooster deze week.
We danken u voor uw aanmelding. Er wordt op u gerekend, als u onverhoopt verhinderd bent, wilt u dan zelf ruilen?
Activiteiten na de vakantie
Kort na de vakantie zullen er alweer een aantal activiteiten plaatsvinden:
➢ de jaarlijkse informatieavond op maandagavond 9 september
➢ de ouder-vertel-gesprekken op donderdag 12 en maandag 16 september
De uitnodiging voor de avonden ontvangt u direct na de vakantie, maar zet u het vast in de agenda?
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Uit de school
Gezelschapsspelletjes
Aanstaande vrijdagmiddag op de laatste schooldag mogen de leerlingen uit groep 5 t/m 7 van
thuis hun (favoriete) gezelschapsspel mee nemen. Het gaat om analoge spelletjes die we in
groepjes kunnen doen. We sluiten hiermee de laatste dag van dit schooljaar gezellig af.
Klassenouders 2019-2020
Eerst willen wij de klassenouders van dit schooljaar heel erg bedanken voor hun inzet binnen alle groepen. Veel activiteiten
konden doorgaan, omdat door jullie enthousiasme veel ouders zich opgaven voor diverse activiteiten binnen onze school.
Hartelijk bedankt!
We hebben voor het komende schooljaar ook weer klassenouders nodig voor alle groepen. Voor groep 1b/2b en groep 7/8
is dat al gelukt, maar voor de groepen 1a/2a; 3/4 en 5/6 zijn wij nog op zoek. Vindt u het leuk om op deze manier betrokken
te zijn bij de school? Wij horen dat dan graag. Geef u op bij de juf van uw kind of bij juf Jannie.
Maar wij gaan nu eerst lekker vakantie houden en hopen na de vakantie voor elke groep een klassenouder te vinden.
Vakantielezen

Heeft u al de VakantieBiebApp gedownload? Sinds juni is het mogelijk
om deze gratis app te downloaden met jeugdboeken om (voor) te lezen.
Van harte aanbevolen! In de rapporten heeft u de boekenlijst met leuke,
nieuwe titels per groep aangetroffen. Hiermee willen we ook het blijven lezen in de vakantie
stimuleren. De leerlingen in groep 3 worden met name gestimuleerd om in de vakantie te blijven
lezen: zie de lesbrief van de groep. Sommige kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen ook een leesbingo
mee. In de bibliotheek Krimpenerwaard locatie Gouderak zijn veel boeken gratis (kinderen worden
gratis lid) te leen. Heel veel leesplezier in de vakantie!
De bibliotheek maakt op dit moment ook weer ruimte in de kasten voor nieuwe boeken. Daarom
bieden zij oudere boeken aan in de verkoop. Er zijn óók veel kinderboeken, voor een klein prijsje
aan te schaffen. Een tip om de leesdip in de vakantie te voorkomen!
Bedankje van KIKA
We ontvingen van KIKA een brief waarin ze bedankten voor de gift die ze mochten ontvangen. Van de opbrengst
van de Fancy Fair hebben we € 200,00 overgemaakt. Zij gebruiken giften voor wetenschappelijk onderzoek
naar de behandeling en genezing van kinderkanker. Heel belangrijk dus dat hier geld voor beschikbaar is.
Namens KIKA bedankt!
Afscheid groep 8
Musical groep 8
Vanavond is de afscheidsavond van groep. De laatste keer dat de musical uitgevoerd wordt, nu voor
alle ouders van de groep. Wat hebben de kinderen hard geoefend! We bedanken Lijdia van Eeuwijk en
Patricia Bennink voor de enthousiaste begeleiding, aankleding en alles wat nodig was om de musical tot
een succes te maken. Er zijn heel wat uurtjes in gaan zitten. Heel fijn dat we weer op jullie mochten
rekenen.
Woensdag 17 juli mogen de leerlingen van groep 8 wat later op school komen. Ze worden om 9.00 uur
verwacht. Dan ruimen we alles op. Rond 10.45 uur worden we bij de musical van groep 8 van de
Kranepoort verwacht in het Dorpshuis. Na deze musical sluiten wij af op school en zijn de leerlingen vrij
en hebben ze zomervakantie! Dit zal zijn rond 12.00/12.15 uur.
Van de activiteitencommissie
Aan het eind van dit schooljaar stopt Linda Pons met haar hulp bij de Activiteitencommissie. Zij heeft een aantal jaren met
heel veel enthousiasme en inzet geholpen en wij bedanken haar heel hartelijk voor alles wat zij gedaan heeft!
Dat houdt in dat er plaats is voor een nieuwe lid in de Activiteitencommissie. Als je het leuk vindt om praktisch bezig te zijn
en te helpen organiseren in een leuk team, dan kun je je opgeven: neem contact op met juf Jannie of één van de huidige
leden van de Activiteitencommissie.
Van de Bibliotheek
Voor het uitlenen van boeken voor school zijn wij op zoek naar:
•
Een vrijwilliger die mee wil helpen bij de uitleen van biebboeken voor in de klas. De uitleen is op dinsdagmiddag
ongeveer 1x per 3 weken, tussen 12.45 en 14.15 uur. De data van de dinsdagmiddagen zijn al bekend. Meer info bij
juf Alice. Wilt u ons alstublieft helpen? Opgeven via alice.bos@debrongouderak.nl
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•

Een vrijwilliger die mee wil helpen bij de uitleen van de thuisboeken van de bibliotheek. Dit gebeurt op maandagochtend
tussen 11 en 12 uur. Je gaat met een groepje kleuters naar de bieb, daar kiezen zij zelf een boek die ze mee naar huis
willen nemen. Je schrijft de boeken op een lijst, scant de boeken in de bieb en hangt de tasjes weer op. Wanneer er
meerdere vrijwilligers zich aanmelden, hoeft u niet wekelijks te komen helpen. U kunt zich aanmelden hiervoor bij
alice.bos@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
1a-2a
1b-2b
3-4
5-6
7-8

Leerkracht(en)
Anne Marie
Hannah
Jannie/Rianne
Lizeth/Alice
Robert
Directie
IB

Tijdstip
Graag op afspraak
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
Zomervakantie

Ma 22-07-19 t/m vr 30-08-19
Vakantierooster 2019-2020

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag/Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Ma 21-10-19 t/m vr 25-10-19
Ma 23-12-19 t/m vr 03-01-20
Ma 24-02-20 t/m vr 28-02-20
Vr 10-04-20 t/m ma 13-04-20
Ma 27-04-20 t/m vr 08-05-20
Do 21-05-20 t/m vr 22-05-20
Vr 29-05-20 t/m di 02-06-20
Ma 20-07-20 t/m vr 28-08-20

Studiedagen 2019-2020 alle leerlingen vrij
Maandag 28 oktober 2019
Maandag 3 februari 2020
Vrijdag 26 juni 2020

Studiedagen 2019-2020 onderbouw, groep 1 t/m 4 vrij
Woensdag 9 oktober 2019
Woensdag 11 december 2019
Woensdag 11 maart 2020
Woensdag 17 juni 2020

Tenslotte

Tenslotte wens ik u, mede namens het team, een goede zomervakantie toe. Vaatstra-Bukman, directeur
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