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Agenda 

 
Datum Activiteit 

18,19, 20 september Schoolkamp groep 8 

19 september Schoolreis groep 1 t/m 7 

25 september Schoolfotograaf  

25 september Bijeenkomst gebedsgroep 

25 september Schoolkorfbaltoernooi in Moordrecht 

01 oktober Volgend Schooljournaal 

02 oktober Voertuigenoptocht, verzamelen Joh. Brouckplein om 08.20 uur 

09 oktober  Studiedag onderbouw: groep 1 t/m 4 vrij 

Bijbelonderwijs 

Bijbelverhalen voor komende weken: 
De komende weken lezen we uit Exodus vanaf hoofdstuk 7: de 1ste tot en met de 9e plaag, het Pascha en de 10e 
plaag, de uittocht, Mara, Elim en Manna. De Bijbeltekst die we leren is Exodus 8:6b “Dan zult u beseffen dat er 
niemand is als de HEER, onze God.”  

Van de directie 

Inspecteur op bezoek 
Donderdag 12 september was de inspecteur voor het primair onderwijs een groot deel van de dag op onze 
school aanwezig. Onderzocht werd of het beleid van de PCPO Krimpenerwaard op de werkvloer bekend is 
en wat ermee gedaan wordt. Ook werd de kwaliteit van het onderwijsleerproces onder de loep genomen en 
de algehele kwaliteitscultuur binnen de school. De inspecteur bezocht de lessen in vier van de vijf lokalen, 
er waren gesprekken met leerlingen, leerkrachten, en directie/IBer. Tenslotte kwam het eindgesprek met de 
bevindingen van deze dag. We zijn blij u te kunnen melden dat de inspecteur positief was over wat we op 
school allemaal doen, de sfeer in de school, het prettige werkklimaat en de veiligheid die de leerlingen 
ervaren. We zijn erg blij met dit eindoordeel! 

 
Continurooster-hulp gevraagd! 

We zijn goed gestart met het continurooster. Buiten spelen en eten lukt goed, de koelkasten 
worden dagelijks gevuld met trommels en bekers en om 12.30 uur zijn alle lunchtrommels weer 
in de tassen, de meeste netjes leeggegeten. Gelukkig zijn er ouders beschikbaar om te helpen 
met eten en toezicht houden. We zijn erg blij met deze hulp, die ook echt nodig is! Op de 
informatieavond is een nieuwe aanmelding gekomen voor hulp, maar hierbij toch ook de 

oproep: wie kan meehelpen tussen 11.50 en 12.30 uur om het buiten spelen en/of het eten te begeleiden? Jongere kinderen 
die nog niet op school zitten kunnen hierbij niet meegenomen worden; alle aandacht is nodig voor de spelende kinderen. 
Ook als u niet elke week tijd hebt, of alleen op invalbasis kunt, wilt u zich dan toch aanmelden? Informatie kunt u krijgen 
bij juf Jannie Boevé. 
  
Continurooster-aandachtspunten 
Na twee weken hebben we een aantal aandachtspunten om door te geven: 
 De schooldag begint om 08.25 uur. Op tijd komen is van belang om met de groep een goede start van de dag te 

kunnen maken. Helpt u mee om uw kind op tijd te laten komen? 
 Sommige broodtrommels zijn wel erg fors en nemen veel ruimte in de koelkast in. Wilt u zoeken naar een bescheiden 

formaat? Dat past ook makkelijker in de tas van uw kind. 

 Graag de broodtrommel én de beker voorzien van de naam van uw kind! 
 Snoepjes en andere zoete snacks zijn voor thuis, dus niet meegeven. Dat voorkomt jaloezie en scheve gezichten, 

bovendien is snoepen na het eten niet nodig en ongezond. 
 Als u teveel brood meegeeft krijgt uw kind het niet op, hoewel de tijd van “een kwartier eten” best iets rekbaar 

gehanteerd wordt. De overgebleven boterhammen gaan dan weer mee terug naar huis, zodat u weet dat niet alles 
opgegeten is.  

 
 
 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Symbol_thumbs_up.svg/220px-Symbol_thumbs_up.svg.png&imgrefurl=https://nl.wiktionary.org/wiki/compliment&docid=s7FFC551Tygm5M&tbnid=dTAUNIT43AI4_M:&vet=10ahUKEwjJseCCwdXkAhWD2aQKHb60DUgQMwh5KB8wHw..i&w=220&h=285&safe=strict&bih=655&biw=1366&q=compliment&ved=0ahUKEwjJseCCwdXkAhWD2aQKHb60DUgQMwh5KB8wHw&iact=mrc&uact=8
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Stagiaire 
Dit schooljaar komt Jedidja Kersenboom stage lopen bij ons op school. Zij is tweedejaars student op de Pabo Driestar in 

Gouda. 
Elke maandag en dinsdag is zij bij ons op school. Zij start aanstaande maandag in groep 3/4 tot ongeveer half november. 
Daarna zal zij ook nog in de andere groepen te vinden zijn. Jedidja veel leerplezier bij ons op school! 

Uit de school 

Schoolkamp groep 8 
Komende woensdag gaat groep 8 op kamp! Samen met meester Thomas en juf Alice en met de 
ouders Monique Overes en Gijs Mourik gaan ze drie dagen naar Burgh Haamstede.  We gaan hen 
met alle kinderen uitzwaaien. Groep 8, we wensen jullie heel veel plezier en mooie momenten met 
elkaar!  We hopen met een aantal teamleden de Bonte Avond te komen bezoeken, we zijn best 
nieuwsgierig! 
 
Vervanging schoolkamp: 
Tijdens het kamp wordt Juf Alice vervangen door juf Lizeth, meester Thomas wordt in groep 7 vervangen door juf Marianne 
Boot (woensdag) en meester Hans Neeleman (vrijdag) beiden vanuit de invalpoule. Donderdag tijdens de schoolreis is juf 
Dionne er voor groep 3-4 en juf Lizeth is voor groep 7 erbij. 

 
Schoolreis 
Donderdag 19 september is het dan eindelijk zover: schoolreis! Nog even op een rijtje:   

 Alle kinderen moeten om 8.20 uur in de klas zijn met het school T-shirt aan.   

 Groep 1-4 neemt geen tas mee, voor eten en drinken wordt gezorgd.   

 Groep 5-7 neemt wel een tas mee, met eigen eten en drinken.   

 Zakgeld is niet toegestaan.   

 Om 8.30 uur stappen we de bus in bij het Dr. Bouwmanhuis aan de Kranepoort.   

 Om 16.00 uur hopen we weer aan te komen bij het Dr. Bouwmanhuis aan de Kranepoort.  Via een Parro-
bericht laten de leerkrachten weten hoe laat ze terug zijn met de bussen, u krijgt dus geen mailbericht van 
de directie hierover. 

Meer informatie vindt u in het Schooljournaal van twee weken geleden.   
 

Alle kinderen krijgen een oranje schoolshirt, de begeleiders ook.  

We willen u vragen om deze keer zelf de shirts thuis te wassen  (niet in de droger!!!) en het shirt 

na het weekend op maandag 23 september weer op school in te leveren.  

Op woensdag 25 september is namelijk het korfbaltoernooi, dan zijn de shirts weer nodig en juf Minke heeft komend 

weekend geen gelegenheid om alle shirts te wassen. Mogen we op uw hulp rekenen? Bij voorbaat dank!  
 
Schoolfotograaf 

Woensdag 25 september aanstaande komt er een fotograaf van Foto Koch op school. Op deze dag worden 
er in elk geval foto's gemaakt van schoolgaande broertjes/zusjes, individuele kinderen en van de groepen. 
Vanaf 12.45 uur is er de mogelijkheid om ook met niet-schoolgaande broertjes/zusjes op de foto te gaan. 
Meldt u zich op school, dan kunt u met uw kinderen op uw beurt wachten. 
Tip van de fotograaf: ‘Laat uw kind geen fluorescerende kleding dragen. De kleuren kunnen flets overkomen 

en weerschijnen op de huid.’  
Na een paar weken ontvangt u van ons een inlogkaartje, zodat u zelf de foto's in kunt zien en kunt bestellen via internet. 
Met vragen kunt u terecht bij juf Dionne.   
 
Korfbaltoernooi 
Op 25 september is het Schoolkorfbaltoernooi bij de IJsselvogels in Moordrecht. Alle kinderen en begeleiders 
hebben gisteren informatie hierover gekregen. We wensen jullie heel veel korfbalplezier en natuurlijk succes 
met de wedstrijden!  
 

Kinderboekenweek Voertuigenoptocht 
Op woensdag 2 oktober starten we, samen met de Kranepoort, de Kinderboekenweek door het houden van een 
voertuigenoptocht door Gouderak. Alle leerlingen zijn welkom met een versierd voertuig. Belangrijk is wel dat de bel die we 
van de Kinderboekenweek als cadeautje ontvangen op het voertuig zit. Ook zijn uiteraard ouders en andere belangstellenden 
van harte uitgenodigd om langs de route te staan. Bij heel slecht weer zal de optocht niet doorgaan, dit wordt op 2 oktober 
dan via de Parro app gecommuniceerd naar alle ouders. We hopen op een lange rij versierde voertuigen! 
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Van de hoofdluiscontrole 

Vorige week is bij de hoofdluiscontrole geen hoofdluis meer aangetroffen. Vindt u ondanks de controles toch 
luizen bij uw kind, geeft u dat dan door aan de leerkracht. Het dringende advies van de GGD is: zorgvuldig 
kammen met de hoofdluiskam en dat blijven herhalen! De oproep voor nieuwe mensen voor het controleteam 
heeft twee aanmeldingen opgeleverd. Hartelijk dank daarvoor! De controles zullen steeds plaatsvinden op 

dinsdagochtend na elke vakantie. 

Van de Schooladviesraad 

Na veel jaren in de SAR is SARlid Tineke Zwijnenburg vertrokken. Zij heeft geen kinderen meer op school en is bovendien 
verhuisd naar Papekop. We zijn dus op zoek naar een nieuw lid van de SAR. De SAR (SchoolAdviesRaad) houdt zich bezig 
met allerlei activiteiten met betrekking tot de identiteit van de school. Vindt u het fijn om daarover mee te denken en mee 
te praten? Dat kan als u meelevend lid bent van een kerk- of geloofsgemeenschap. Heeft u belangstelling, dan kunt u dat 
aangeven bij de SARleden (Elise van Herk, Barry Noordergraaf, Marco Vos, Mijke Drost) of bij de directie. Van harte 
aanbevolen, we verwelkomen u graag als SARlid! 

Van de gebedsgroep 

Elke maand, veelal op woensdag,  mogen we met een paar moeders bij elkaar komen om te bidden voor 
onze school. Om zo de leerkrachten leerlingen en activiteiten aan onze Hemelse Vader op te dragen.  
We zouden het fijn vinden om met meer moeders dit verlangen te mogen delen en doen dan ook graag een 

oproepje om eens te komen kijken of de gebedsgroep iets voor jou/u is. Voor meer informatie kunt u terecht bij Marjan van 
de Ree, Marianne van der wal en  Susanna Slingerland. 

Van Schoolmaatschappelijk werk 

  Vanuit Kwadraad ben ik in Gouderak op zowel de Kranepoort als de 

Bron  beschikbaar als (school) maatschappelijk werker.  
Heeft u vragen of zorgen om uw  kind bijvoorbeeld omdat uw kind wordt 
gepest, u als ouders gaat scheiden of gescheiden bent, uw kind met 
tegenzin naar school gaat of u als ouder moeite heeft met de opvoeding, 
dan kunt u hiervoor bij mij terecht.   
U kunt zich aanmelden via de intern begeleider of 
leerkracht.  In een intakegesprek met u als ouder 
bespreken we de situatie en wat maatschappelijk 

werk hierin kan betekenen. Vervolgens kan ik in gesprek gaan met uw kind, of gesprekken met u 
als ouder hebben. Ook bieden we regelmatig trainingen aan;  zoals de weerbaarheid training, 
faalangsttraining en KIES training,  voor leerlingen van de bovenbouw.    
Een afspraak kan gemaakt worden op school, op een locatie van Kwadraad, of bij u thuis. U kunt 
mij bereiken via 06-52 173 667/ 088-900 4000 of f.jansen@kwadraad.nl    
  
Famke Jansen  
Kwadraad   

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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:f.jansen@kwadraad.nl
http://www.royalkidshome-krimpenerwaard.nl/
http://www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl/
https://jslag1.sharepoint.com/teams/bron/Administratie/Schooljournaals%202019-2020%20Wordversie/www.quadrantkindercentra.nl/locaties/rakkertjes
https://jslag1.sharepoint.com/teams/bron/Administratie/Schooljournaals%20Word%20oud/Schooljournaals%202017-2018%20Wordversie/www.cjggouda.nl
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Spreekuur leerkrachten 

 
Groep Leerkracht(en) Tijdstip 

1a-2a Jannie/Yvonne Woensdag 12.30-13.00 uur 

1b-2b Hannah Woensdag 12.30-13.00 uur 

3-4 Lizeth/Alice Woensdag 12.30-13.00 uur 

5-6 Marleen Woensdag 12.30-13.00 uur 

7-8 Thomas Woensdag 12.30-13.00 uur 

 Directie Graag volgens afspraak 

 IB Graag volgens afspraak 

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. Vaatstra-Bukman, directeur 
  


