Nummer 01 – 3 september 2019

Agenda
Datum
9 september
12 en 16 september
17 september
18 september
18,19, 20 september
19 september
25 september

Activiteit
Informatieavond nieuwe schooljaar vanaf 19.15 uur
Oudervertelgesprekken
Volgend Schooljournaal
Bijeenkomst gebedsgroep
Schoolkamp groep 8
Schoolreis groep 1 t/m 7
Schoolfotograaf
Bijbelonderwijs

Bijbelverhalen voor komende weken:
De eerste schoolweek hebben alle groepen vrije invulling van de Bijbelverhalen.
Een heel gezellige verjaardag toegewenst!
Van de directie
Een nieuw schooljaar
Gisteren zijn we weer met frisse moed van start gegaan. Wat fijn om alle kinderen weer te zien en om alle
vakantieverhalen te horen. En u als ouders zien we natuurlijk ook graag weer terug!
Het was best een beetje spannend: een nieuw lokaal en andere juf of meester, een ander plekje in de groep, of helemaal
nieuw op onze school…. De meester en de juffen vinden het ook altijd best een spannend: wat zal het jaar brengen?
We hopen er samen met de kinderen en met u als ouders een goed schooljaar van te maken! Met aandacht voor ieder
kind op De Bron, een goede basis.
Nieuwe leerkrachten
We zijn blij om juf Marleen Boel en meester Thomas van Duijn te mogen verwelkomen. Zij zullen fulltime lesgeven in
groep 5-6 en in groep 7-8. Hieronder stellen zij zich kort aan u voor:

Even voorstellen...
Mijn naam is Thomas van Duijn, 31 winters jong en de nieuwe meester op de Bron. Vanaf 2
september 2019 werk ik hier fulltime in groep 7/8.
Dit is mijn tiende jaar voor de klas. Hiervoor heb ik in Veenendaal gewerkt, altijd in
bovenbouwgroepen van het basisonderwijs. Het klaarstomen van leerlingen voor een volgende stap
in hun leven is mijn onveranderde passie. Ook jonge mensen leren om stevig in hun schoenen te
staan en ze mooie verhalen te vertellen, met name uit de Bijbel, zijn dingen die ik graag doe.
Op 23 augustus 2019 ben ik getrouwd met Rianne en kreeg ik er twee bonuskinderen bij, Bas en
Tom.
Nog veel jaren hoop ik gelukkig vanuit Schoonhoven 's morgens vroeg in de auto te stappen, om
aan het eind van de werkdag met een voldaan gevoel weer terug te rijden. Ongetwijfeld spreken we
elkaar eens, maar misschien duurt dat nog een paar jaar. Tot kijk!
Hallo allemaal,
Sommige van jullie heb ik de hand al mogen schudden, maar voor degenen die mij nog niet kennen: ik
ben Marleen Boel, woonachtig in de Vlist en 25 jaren jong. Komend schooljaar mag ik fulltime groep 5/6
gaan draaien, waar ik veel zin in heb! Inmiddels ben ik 2 jaar afgestudeerd en heb ik op verschillende
scholen binnen de PCPO stichting mogen werken. Zowel het sociale als educatieve aspect spreken mij erg
aan in het onderwijs.
Naast 'juf zijn' geniet ik van racefietsen of hardlopen door de polders, pingelen op mijn gitaar en struinen
op rommelmarkten.
Leuk om u te ontmoeten!
Groetjes Marleen
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Stagiaire in groep 1b-2b
In groep 1b-2b zal elke maandag en vrijdag een stagiaire te vinden zijn van de opleiding onderwijsassistent in Gouda: juf
Alisa. Zij volgt het 3e jaar van de MBO opleiding aan het Rijnlandcollege in Gouda. Juf Alisa, wat fijn dat u er weer bent!
Heel veel succes en plezier met de kinderen gewenst!
Informatieavond op maandag 9 september en ouder-vertelgesprekken
Bij dit Schooljournaal ontvangt u de uitnodiging voor de informatieavond op maandag 9 september, als start van het
schooljaar. Die avond is bedoeld voor algemene uitleg en informatie over de groep van uw kind.
Ook ontvangt u een brief met uitleg over de ouder-vertel-gesprekken, die op 12 en 16 september gepland staan. De
ouder-vertelgesprekken zijn bedoeld voor ouders die de leerkracht iets willen vertellen over hun kind. Het gaat daarbij om
nieuwe ontwikkelingen. Wat in het vorige schooljaar al bekend was, is door de leerkrachten aan hun opvolger
overgedragen. U kunt zich aanmelden via de gespreksplanner in Parro. Dat is nieuw, de uitleg leest u hieronder.
Bij dit Schooljournaal ontvangt u een formulier waarop u de bijzonderheden voor uw kind thuis alvast kunt invullen. U laat
het formulier tijdens het ouder-vertelgesprek bij de leerkracht achter, zodat deze het kan verwerken.
Parro voor foto’s en korte berichten, nu ook voor het plannen van gesprekken
Afgelopen schooljaar zijn we gestart met Parro, de veilige besloten omgeving waarop foto’s en
korte berichten eenvoudig met u gedeeld kunnen worden. De meeste ouders zijn gekoppeld aan
Parro. Voor de nieuwe leerlingen is een mail naar de ouders verzonden, zodat ook zij kunnen
gaan deelnemen.
Een handige functie van Parro is de gespreksplanner. De leerkracht zet daarbij een lijst van alle
beschikbare tijdstippen open, u kunt zelf via Parro een tijd kiezen en zich aanmelden. Daarbij geldt: wie het eerst komt
heeft de meeste keuze. U hoeft dan dus geen aanmeldbriefje meer in te leveren, het maken van de afspraak gaat
eenvoudig via de Parro-app. De leerkrachten zetten de gespreksplanner komende donderdag 5 september na schooltijd
open. Dan kunt u terecht om een tijdstip voor uzelf te reserveren.
Privacyregeling
De wet op de privacy geeft aan dat een organisatie zorgvuldig moet omgaan met persoonsgegevens en andere
privacygevoelige informatie.
We geven daarom geen leerlingenlijsten mee naar huis. U kunt via het ouderportaal in ParnasSys wel zien bij welke
kinderen uw kind in de groep zit. Emailadressen worden alleen met een bepaald doel met een ouder gedeeld: de
klassenouders kunnen hun werk niet doen zonder actuele emailadressen, dus dat is een geldige reden om die adressen
door te geven. De klassenouders gaan er zorgvuldig mee om en verwijderen de adressen van hun computer na afloop van
hun taak.
Ouders van nieuwe leerlingen ontvangen een formulier waarop om hun toestemming gevraagd wordt voor het delen van
beeldmateriaal(foto’s) via diverse soorten media. Voor ouders die hun kind al langer hier op school hebben geldt dat de
toestemmingskeuze van vorig jaar blijft staan. U kunt altijd uw keuze wijzigen via Parro.
Ouderportaal
We geven zoveel mogelijk de informatie aan u door via email, om de papierstroom wat te beperken. Wanneer uw
emailadres nog niet bekend is op school, of wanneer het wijzigt, wilt u het dan aan de leerkracht doorgeven? Dit kan ook
via het ouderportaal van ParnasSys, waar u uw eigen gegevens kunt inzien en desgewenst kunt aanpassen.
Als het ouderportaal niet werkt, kunt u bij onze administratief medewerkster Dineke van Lienden terecht voor een
inlogcode en wachtwoord. Dineke is altijd op dinsdag aanwezig.
Overigens komt het regelmatig voor dat emails niet bij alle ouders aankomen, met name bij hotmailadressen. De mail is
dan meestal wel aangekomen, maar als spam geblokkeerd. Het is daarom handig om regelmatig bij de ongewenste mails
te kijken of uw spambox te checken.
Ouderbijdrage Andere Schooltijden
Vóór de zomervakantie heeft u een brief ontvangen met een betalingsverzoek voor de ouderbijdrage van € 15,00 per kind
per schooljaar. Wellicht heeft u de betaling al in orde gemaakt. Mocht u nog niet betaald hebben, het verzoek om dit
alsnog te doen. U kunt de betaling overmaken op IBAN-nummer NL70 RABO 0322 5070 14 t.n.v. PCPO Krimpenerwaard

onder vermelding van de naam/namen van uw kind(eren) en ouderbijdrage.
Vast hartelijk dank.
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Uit de school
Klassenouders 2019-2020
Voor dit schooljaar hebben wij de volgende ouders gevonden die klassenouders willen zijn voor de volgende groepen:
groep 1a/2a Miriam Rijsdijk (moeder van Duuk);
groep 1b/2b Desiree Berkouwer (moeder van Sarah);
groep 3/4 Gerdine van de Velde (moeder Stan)
groep 5/6 Marianne van der Wal (moeder van Daan);
groep 7/8 Annemarie den Hertog (moeder van Joëlle).
Heel fijn dat jullie ons dit jaar willen helpen bij het zoeken van hulpouders bij diverse activiteiten.
De klassenouders ontvangen één dezer dagen de e-mailadressen van de ouders uit de desbetreffende groepen, zodat zij
per mail de oproepen kunnen versturen.
Gymlessen en gymtijden
De gymlessen op de maandag en donderdag worden vanaf dit schooljaar gegeven door een
vakleerkracht: meester Gunnar Antonissen van de organisatie Synerkri. Op die dagen zijn de
gymkleren en schoenen dus nodig. Wij adviseren het dragen van gymschoenen in verband met de
veiligheid.
De kleutergroepen gymmen alleen op maandag, de overige groepen op maandag en donderdag.
De tijden zijn als volgt gepland:
Groep
Maandag
Donderdag
1a/2a
09.10 - 10.00
1b/2b
10.00 – 10.50
3/4
11.00 - 12.00
10.00-11.00
5/6
12.15 - 13-15
09.00-10.00
7/8
13.15 - 14.15
11.00-12.00
Kamp groep 8!
Nog even en dan is het zover: groep 8 gaat op kamp! Dit jaar gaan we van woensdag 18
september t/m vrijdag 20 september 2019. Naast meester Thomas gaat juf Alice ook alle drie
de dagen mee. De kinderen en de leiding hebben er al veel zin in! Er gaan natuurlijk ook twee
ouders mee, namelijk Gijs Mourik (vader van Ruben) en Monique Overes (moeder van Lotte).
Binnenkort ontvangen de ouders van groep 8 meer informatie via een aantal brieven.
We hopen op een goede voorbereiding met elkaar!
Schoolreis 2019
Op donderdag 19 september gaan we op schoolreis met groep 1 tot en met groep 7. Groep 1 tot en met groep 4 gaat
naar Avonturenboerderij Molenwaard. Groep 5 tot en met 7 gaat naar Geofort.
We verwachten alle kinderen om 8.20 uur in het eigen lokaal. We beginnen in de klas en vertrekken dan gezamenlijk naar
de bussen. We hopen rond 8.30 uur de bussen in te stappen die klaarstaan bij het Dr. Boumanhuis aan de Kranepoort.
Beide bestemmingen hebben veel activiteiten buiten. Denkt u aan gepaste kleding en schoenen? Alle kinderen en
begeleiders dragen deze dag een school T-shirt, dit krijgt uw kind op woensdag alvast mee naar huis. Wilt u dit T-shirt op
vrijdag ongewassen weer mee naar school geven?
Het is niet toegestaan om zakgeld mee te nemen.
's Middags verwachten we om 16.00 uur weer terug te zijn. U wordt hiervan op de hoogte gehouden via Parro.
De kosten voor deze dag zijn € 28,50 per leerling. Als u nog niet heeft betaald, dan graag zo spoedig mogelijk overmaken
op IBAN-nummer NL70 RABO 0322 5070 14 t.n.v. PCPO Krimpenerwaard onder vermelding van schoolreis, de naam van

uw kind(eren) en de groep.

Avonturenboerderij Molenwaard

Hoe legt een kip een ei? Is een tomaat groente of fruit? En hoe maken bijen honing? Tijdens een
avontuurlijke tocht door het park maken de kinderen spelenderwijs kennis met diverse aspecten van het
Hollandse landleven. De kinderen nemen geen tas mee. Voor tussendoortjes, lunch en drinken wordt
gezorgd. Evt. mogen de kinderen een paar snoepjes in hun zak meenemen, maar niet te veel!

Geofort

GeoFort heeft tot doel om leerlingen van alle leeftijden enthousiast te maken voor de geo-wereld!
Hier staat Sense of Fun voorop, daarna komt Sense of Experience en Sense of Urgency. De
kinderen moeten een rugtas meenemen. Hierin moet een tussendoortje, lunch en drinken zitten.
Evt. mogen de kinderen een paar snoepjes meenemen, maar niet te veel!
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Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met juf Lizeth of juf Dionne. We hopen op een leuke, gezellige en
zonnige dag!
Van de Borreleesclub
Vandaag ontvangen de kinderen van groep 1 en 2 allemaal een leesboekje van de Borreleesclub: “Borre en het
raadselmannetje”.
Korfbaltoernooi
Op 25 september is het zover... Het schoolkorfbaltoernooi voor de groepen 3 t/m 8 vindt dan plaats bij
de IJsselvogels in Moordrecht!
U ontvangt bij dit Schooljournaal een brief waarmee u uw zoon / dochter kunt inschrijven.
Het zou natuurlijk fantastisch zijn als er weer veel kinderen van onze school meedoen.
Zorgt u ervoor dat de briefjes uiterlijk vrijdag 6 september weer bij de leerkracht ingeleverd zijn?
We verheugen ons al op een mooi en sportief toernooi!
Meester Thomas en Lisette Terlouw (AC)
Van de Activiteitencommissie
Binnen de Activiteitencommissie is een aantal wijzigingen te melden. Linda Pons (moeder Finn, Nick en Sem) heeft
besloten te stoppen met haar AC taken en Lijdia van Ewijk (moeder Karin) is ook gestopt, omdat zij geen kinderen meer
bij ons op school heeft. Linda en Lijdia: ontzettend bedankt voor jullie enthousiaste inzet, steeds weer, bij allerlei
activiteiten.
Na een oproep in het Schooljournaal voor de zomervakantie heeft Jeannette van Roest (moeder van Daan en Marit) zich
aangemeld. Zij wil graag aansluiten binnen de Activiteiten Commissie. Hartstikke fijn en zo kunnen we weer van start met
een mooie groep vrijwilligers dit jaar.
Voor de duidelijkheid nog even alle namen van de AC leden dit schooljaar: Rivka Davidse, Anja Boon, Elze Bos, Lisette
Terlouw, Patricia Bennink, Serena Robijn, Jackie Brito, Remel Kok, Cindy Vreeke en Jeannette van Roest.

Van de hoofdluiscontrole
We zijn nog dringend op zoek naar mensen die willen helpen met de hoofdluiscontrole. Na elke
vakantie controleren we alle kinderen op hoofdluis en/of neten. Deze controle is op de maandag na de
vakanties. Het tijdstip van controle zal in overleg bepaald worden. Voor meer informatie en aanmelden
kunt u bij juf Aria terecht.
Van Zwembad de Baan
Er worden folders verspreid met de uitnodiging voor de slotactiviteit van De Baan op vrijdag 6 september. Van harte
aanbevolen.
Van de bibliotheek Krimpenerwaard
Wist u dat kinderen tot 18 jaar gratis lid kunnen worden van de bibliotheek? De bibliotheek Gouderak is een vestiging van
De Bibliotheek Krimpenerwaard en heeft heel veel te bieden. Bekijk ook de website www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl
voor alle overige openingstijden en mogelijkheden met een lidmaatschap.
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
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Spreekuur leerkrachten
Groep
1a-2a
1b-2b
3-4
5-6
7-8

Leerkracht(en)
Jannie/Yvonne
Hannah
Lizeth/Alice
Marleen
Thomas
Directie
IB

Tijdstip
Woensdag 12.30-13.00 uur
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 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, goede weken toe. Vaatstra-Bukman, directeur
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