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Agenda 

 
Datum Activiteit 

02 oktober Voertuigenoptocht, verzamelen Joh. Brouckplein om 08.20 uur 

03 oktober Informatieavond voortgezet onderwijs voor ouders/verzorgers 
groep 8 

04 oktober Groep 7/8 naar het gemeentehuis in Lekkerkerk, Democracity 

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

10 oktober Praktische verkeerslessen groep 1 t/m 4, geen fiets nodig 

11 oktober Praktische verkeerslessen groep 5 en 6, fiets meenemen! 

15 oktober Volgend Schooljournaal 

17 oktober Koffie-uurtje, onderwerp: het continurooster, vanaf 08.30 uur 

17 oktober Kijkavond Kinderboekenweek van 18.30 – 20.00 uur 

28 oktober Studiedag: groep 1 t/m 8 vrij 

Bijbelonderwijs 

Bijbelverhalen voor komende weken: De Bijbelverhalen lezen we de komende weken uit Exodus vanaf hoofdstuk 

17: Overwinning op Amalek, Jetro op visite, verschijning op de Sinaï, de Tien geboden, de tent van God. De 
Bijbeltekst is Psalm 119:1 : Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de Heer.” We zingen 
“Ik volg de Heer”. 

Welkom 

Op 3 oktober is Ludeviq Kok jarig en wordt hij 4 jaar. Ludeviq is het broertje van Lodewijck uit groep 5. 
En op 15 oktober is het feest bij Fay Derendorp, ook zij wordt 4 jaar. Ludeviq start in groep 1A en Fay 
start in groep 1B. Een leuke tijd op school toegewenst! 

 
Livana van den Oever heeft op 21 september een broertje gekregen: Jackson. En er is op 23 
september een zusje geboren bij Jayden Scheurwater in groep 1A: Jewel. Voor beide gezinnen: van 

harte geluk gewenst!  

Van de directie 

Hulp-oproepen 
Het vorige Schooljournaal stonden er een paar hulpoproepen genoteerd. Inmiddels zijn er voor het 
bibliotheeklezen voor groep 1 en 2 twee ouders bereid om te helpen. Er is nog een hulpvraag over, zie 
verderop in dit Schooljournaal.  
Ook zijn er twee aanmeldingen binnengekomen voor hulp bij de lunchpauzes. Heel fijn, zonder helpende 

handen van (groot)ouders kunnen we niet! We wensen alle hulpouders succes bij hun vrijwilligerstaak! 
 
Stagiaire bij de gymlessen op maandag 
Op de maandag zal er in de gymzaal bij meester Gunnar een stagiair meelopen en lessen geven. Het is meester Daan de 
Bruijn, die ook de Koningsspelen al betrokken was bij Gouderak. Hij is oud-leerling van onze school en nu 3e jaars student 
aan het Sportcollege in Utrecht. Meester Daan, veel succes en sportplezier met de leerlingen van De Bron! 
 
Studiedagen 
Dit schooljaar is een aantal studiedagen gepland. Voor de onderbouwgroepen (groep 1 t/m 4) is dat 4 keer op een 
woensdag, voor de hele school gaat het over 3 keer een hele dag. Op 9 oktober is de onderbouw vrij, dan 
studeren de betreffende leerkrachten op het vormgeven van het onderwijs aan die groepen. 
 
 
Koffie-uurtje 

Het eerste koffie-uurtje met de directie staat gepland op donderdag 17 oktober. Het onderwerp is dan: het 
continurooster. Hoe bevalt het u? zijn er dingen die niet duidelijk zijn of vragen oproepen? U bent van harte 
welkom om hierover met de directie en andere ouders van gedachten te wisselen. We starten het gesprek om 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiL3oTovvrkAhXFYVAKHfsKBQ4QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.dewegwijzerwinssen.nl/Kindcentrum/De-school/Welkom-op-school&psig=AOvVaw1rc1afdIDnAbUmPg-qDfpe&ust=1569999526605314
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwip2Nm1v_rkAhWEb1AKHXPhC1YQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.thuisbezorgd.nl/blog/wat-eet-je-op-een-kraamfeest/&psig=AOvVaw1X6nVa6ueTLIfY4dTnqdfZ&ust=1569999811586639
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiGx4fhv_rkAhVCaVAKHZ0vDuEQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.tobiasvanderavort.com/contact/&psig=AOvVaw2vyYkICooAeuO2Y0arQSrg&ust=1569999947326916
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjO_KPew_rkAhVEKlAKHTv4DgMQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.kaartje2go.nl/bedankt-kaarten/kaart/bedankt-groen-met-bloemen&psig=AOvVaw0CBp5bBzYqWq0IrYH-8P6G&ust=1570001000356702
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiE-PP6w_rkAhWHLFAKHW9oBvMQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.schabergschool.nl/ag-28280-7-127880/agenda/studiedag.html&psig=AOvVaw3oKmosHy0nXbxbi5XvZt89&ust=1570001074793741
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08.30 uur in de gemeenschapsruimte. U bent van harte welkom! Noteert u de datum? Ik hoop veel ouders bij de koffie/thee 
te treffen! 

 
Gespreksverslagen te lezen in het Ouderportaal 
Wij werken met ParnasSys voor alle leerlingenadministratie. Daar hangt onder meer Parro mee samen en ook het 
ouderportaal. 
In het ouderportaal kunt u de gegevens van uw kind zien (adres, telefoonnummers ed). Ook de resultaten van toetsen die 
uw kind gemaakt heeft komen in het ouderportaal. Nieuw is sinds de zomervakantie dat ook gespreksnotities zichtbaar zijn. 
Het gaat daarbij om gesprekken die de leerkracht, IBer of directeur met u gevoerd heeft. Op die manier kunt u de 
belangrijkste punten en de afspraken nalezen. 
Lukt het u niet om in het ouderportaal te komen? Dan kunt u een nieuwe toegangscode aanvragen bij Dineke van Lienden, 
onze administratief medewerkster (dineke.vanlienden@debrongouderak.nl). Zij is op dinsdag aanwezig. 

Uit de school 

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!  
 
Kijkavond project Kinderboekenweek 
We gaan het thema van de Kinderboekenweek in alle groepen uitwerken. Er wordt dus veel 
gewerkt en geleerd over Op Reis!, elke groepen met een eigen invalshoek. 
Op donderdagavond 17 oktober kunt u de resultaten van ons werk komen bekijken op de 
kijkavond. Het hele gebouw is dan open, ook de Kranepoort, de peuterspeelzaal en de bibliotheek doen mee. Natuurlijk is 
er ook weer een boekentafel, door de SAR georganiseerd…. Dus de portemonnee mee, pinnen is niet mogelijk… 
De officiële uitnodiging komt bij het volgende Schooljournaal, maar u kunt het nu vast in de agenda noteren! Van harte 
aanbevolen! 
 
Groep 7/8 op bezoek bij de gemeente Krimpenerwaard 

De gemeente Krimpenerwaard nodigt alle groepen 7/8 uit de hele gemeente uit om op het 
gemeentehuis te komen, waar de gemeenteraad altijd vergadert. Het doel is om de gemeente en de 
gemeentepolitiek dichter bij de kinderen te brengen. De kinderen van onze school zijn aanstaande 

vrijdagmiddag, 4 oktober aan de beurt. Ze spelen dan onder leiding van ProDemos het spel Democracity en leren hoe de 
democratie werkt in Nederland. Ook wordt er gesproken met plaatselijke politici, heel leerzaam! Een mooie middag met 
elkaar! 
 
Praktische verkeerslessen 
Donderdag 10 oktober worden er praktische verkeerslessen gegeven aan groep 1 tot en met groep 4. We oefenen met 
lopen en oversteken, dus deze keer geen fiets nodig.  
Vrijdag 11 oktober is de praktische verkeersles voor groep 5/6. Dan zijn er wel fietsen nodig, zodat de fietskunsten geoefend 
kunnen worden.  
 
Gezocht! 
Fijn dat er 2 moeders zijn die op de maandagochtend willen helpen bij het thuis-boek uitleen voor groep 1 en 2.  

Voor de volgende data zoeken wij nog iemand die op deze dinsdagen van 12.50 - 13.30 uur juf Alice wil helpen bij het 

boeken ruilen van groep 1 t/m 8: 15 oktober 2019; 26 november 2019; 14 januari 2020; 3 maart 2020; 21 april 2020; 16 

juni 2020. 

Aanmelden mag bij juf Alice / alice.bos@debrongouderak.nl of via een appje naar 06-23346296 

 

Schoolkorfbal in Moordrecht 
De kinderen hebben het heel goed gedaan! Er is sportief gespeeld en er zijn mooie bekers mee terug gekomen. Groep 3/4 
had ’s middags nog lekker weer, ’s avonds waren de andere groepen aan de beurt, sommige wedstrijden in de regen. We 
zijn trots op alle enthousiaste spelers, met heel veel inzet! En dank aan Lisette Terlouw, die namens de AC dit toernooi 
heeft begeleid! 

mailto:dineke.vanlienden@debrongouderak.nl
mailto:alice.bos@debrongouderak.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjq5c-v1vrkAhWELlAKHYytBScQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.osponline.nl%2Fonze-opdrachtgevers%2Flogo-gemeente-krimpenerwaard%2F&psig=AOvVaw2Rx_XYo59jPBKtOvbpyi9o&ust=1570006028316664
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwidp6fK1vrkAhVHJVAKHeUBDW8QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fjufmaike.nl%2Fkinderboekenweek-2019-reis-mee-voertuigen%2F&psig=AOvVaw1ma2YD6ngLWQi_sqCLL2IS&ust=1570006068394355
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Van de leerlingen over schoolreis en kamp groep 8 

Schoolkamp groep 8 
Groep 8 ging op schoolkamp de eerst dag gingen we naar het 
watersnoodrampmuseum. 
We kregen daar een boekje en die moesten we invullen door te zoeken in het museum. 
De meiden kregen Mina en de jongens kregen Koos nadat we hem hadden ingevuld 
moesten we hem inleveren en kregen we een ijsje en na dat ijsje gingen we lunchen. 
We gingen naar het kamp huis om alle spullen uit te ruimen daarna gingen we naar 
het strand met de fiets en dat was super leuk. Daar na gingen we spelletjes spelen maar we moesten natuurlijk ook avond 
eten we gingen barbecueën. Na het eten gingen we spelletje spelen en gewoon relaxen. 
Om 11 uur s ’avonds moesten we een lange broek aan doen en een trui, want we gingen een spel doen in het bos, dat 
heette levend stratego. Het super leuk, want we hadden kaartjes met daarop de nummers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 en er was 
een bom en 1 versloeg 10, 3 versloeg bom en 2 versloeg 1, 3 versloeg 2 enz. en je moest ook een vlag verstoppen en die 
moest je tegelijkertijd ook zoeken. We gingen pas om half 2 naar bed. 
In eens werden we wakker gemaakt om half 8 door juf Alice met pannen en met een muziekje van wakker worden.  
Daarna gingen we ontbijten. We kregen één boterham met ei en spek nouuuuuu dat was lekker dat wil je niet weten en we 

konden ook baby foto’s raden iedereen had een baby foto en die moest je raden. Na het ontbijt 
gingen we naar de Neeltje Jans we gingen daar naar een zeehondenshow en zeeleeuwenshow. 
En er was ook een soort attractie de Oorkaanmachine en er was ook een glijbaan waar we de 
hele tijd vanaf gingen je had een bootje en daar ging je in zitten en ging je van een soort 
waterglijbaan naar beneden en we gingen ook een boottocht maken na de boottocht gingen we 
heel eventjes spelen en daarna gingen we weg in die avond gingen we de bond avond doen en 
het waren allemaal leuke acts na die bond avond gingen slapen maar we werden om half 1 

wakker gemaakt en we gingen een spel doen het was wel leuk maar lastig om uit te leggen. De volgende dag gingen we 
naar het strand en nog naar een dorpje daar gingen we souvenir kopen en daar na naar huis.   
Groetjes, Kato en Jens  
 
Schoolreis  
Via deze weg willen we alle ouders die met ons mee zijn geweest, bedanken voor hun enthousiaste begeleiding.   
Met de kinderen kunnen we terugkijken op een geslaagde dag. Hieronder enkele reacties van de kinderen:   
  
Groep 1a/2a  
‘Hij gaat verkeerd hoor juf, want we moeten met de pont en het duurt nooit zo lang...’ (de bus)  
‘Hij praat wel een beetje raar, maar ook wel grappig... OELALA’ (de buschauffeur)   
‘Paardrijden en bootje varen was het leukst’   
‘Tractor rijden was ook leuk, zelf sturen en gassen’   

  
Groep 1b/2b  
Fabienne: ‘De Fien en Teun voorstelling was het leukste!’   
Sarah: ‘Het pony-rijden was superleuk!’   
  
Groep 3/4  
Aliya: ‘Het leukste was het rijden in de traktortjes, je mocht zelf gas geven.’   
Marit: ‘Ik mocht al alleen pony-rijden, omdat ik dat al eerder had geleerd.’   
Olivia: ‘De pony kreeg eten en dat mocht ik doen. Hij ging uit mijn hand eten’   
Lex: ‘De boot was leuk, je ging helemaal ergens heen!’   
Bram: ‘Ik ging lekker met m'n hand in het water, dat is heel koud!’   
  
Groep 5/6  
Femke: On the schooltrip to Geofort. We went on a bus for 50 minutes. We walked to our tent shaped as a 
tipi. There is Minecraft, where you have to try and find out 
codes, and ones you have all the codes you try to unlock the Minecraft chest. There is also a maze lots of my friends go 
a little stuck. There is a wall that you walk along and then you enter 

a pich black tunle, it has spooky noises and is really creapy, the lights turn on and off. 
Everybody screems to the other side of the tunnle. At the other side of the tunnle you can move 
Earth. There is heaps more to say, just my hand is really tired-sorry.  
  
Deborah: Hallo, Ik ben Deborah. Ik ben naar Gejofort geweest. Daar zijn we aangekomen met de bus. We zijn in een 
doolhof geweest. In het doolhof moest je ruiken. Eén soort vis en die vis stonk maar uiteindelijk zijn we eruit 
gekomen. xxx van Deborah  
  
Lieke: We gingen op schoolreisje met de bus. Iedereen ging heel veel snoepen maar ik had maar twee snoepjes op bij de 
heenweg en toen waren we bij geofort. We kregen een eigen tent. Toen gingen we naar de speeltuin. En nog veel meer 
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leuke dingen. We gingen minecraften. Een vrouw legde alles uit. De juf moest de antwoorden opslaan en toen waren alle 
slotte goed.  

  
Djoy: Geofort is een leuk soort museum. Je kon daar van alles doen spelen bouwen lol maken enzovoort. We gingen met 
heel de school behalve groep 8 want die was op kamp. We gingen met de bus dat was leuk we aten veel snoep! We 
moesten helemaal naar herweinen rijden best ver. Toen we daar aan kwamen kregen we veel uitleg ,want het was best 
gevaarlijk. We mochten niet de berg op klimmen. De man en vrouw die alles uitlegde hete allebei Alex. Ze waren wel 
aardig we gingen op 19 september 2019. Het was heel leuk, het leukste vond ik de tunnel die was heel spannend. En dat 
was schoolreis 2019  
Jolijn: Ik vond het super leuk omdat we gingen My craften. En in de lift en door de geurdoolhof en de tunnel. We gingen 
een film kijken van vleermuizen. Een piramide bouwen van bamboes. En de speeltuin. We hebben ook een ijsje gegeten en 
snoepjes gegeten.  
 
Groep 7/8  
Schoolreis Geofort 
Wij zijn op schoolreis met 5,6,7 naar Geofort geweest. als eerste moesten we naar de bus en we hebben een klein uurtje 
gereden. Toen we er waren toen gingen we naar een soort indianen tent. daar stonden tafels in daar konden we onze 
tassen neer leggen. buiten de tent stonden tafels. Toen gingen we luisteren naar een mevrouw toen gingen we naar een 
helen leuken speeltuin. Toen gingen we kleinen pauze houden. toen gingen we weer naar de speeltuin. Toen gingen we 

naar een vleermuizengrot toen kregen we een filmpje te zien over vleermuizen. We gingen naar een man. Toen gingen we 
naar de donkeren gangen maar iedereen was een beetje bang sommige durfde er niet in op het einde van de gang moesten 
we een opdracht doen. Toen gingen we middag eten. Daarna gingen we naar een geuren doolhof. Toen een minecraft 
speurtocht doen om een kist te openen . toen gingen we met bamboestokken en elastiekjes iets bouwen wat je wil. Het 
was heel leuk   
Groetjes, Julia 
 
Schoolreis Geofort 
We waren met de groep 5,6 en 7 naar Geofort geweest. 
We gingen met de bus en het was 1uur rijden. 
Onze spullen mochten in een tent leggen. 
We mochten als eerste in de grote speeltuin spelen. 
Na het spelen gingen we een tussendoortje eten aan een picknicktafel. Toen hadden we groepen gemaakt. 
Toe mocht onze groep weer naar de speeltuin. 
Daar na gingen we naar een vleermuizen grot en daar keken we een filmpje over vleermuizen, er waren geen echte 
vleermuizen, want die zijn er allen in de winter. Toen aten we ons tussen middageten op. Daarna mochten we weer naar 
de speeltuin. Toen gingen we met bamboe een fort maken. Toen mochten we doen wat we wilden.  

Groetjes, Lizzy 
 
Schoolreis Geofort 
wij zijn op schoolreisje geweest naar geofort.  
In de bus waren we een uur gereden. groep 5,6en7 waren op schoolreisje . 
Toen we waren. moesten we eerst naar een mevrouw luisteren. ze vertelde dat  
We groepen moesten maken. heel groep 7 en de helft van groep 5. de eerste wat we moesten doen was eerst naar een 
speeltuin spelen. toen moeste we eten en drinken. toen gingen we weer naar de speeltuin. toen hadden we een filmpje 
over vleermuizen gekeken. toen moesten we weer naar de speeltuin en daarna waren we de groepen verwisselen. toen 
waren we naar een tunnel. Iedereen  vond het spannend ik heb eerst gehuild omdat ik bang was maar daarna was het niet 
eng daarna waren we naar een geuren doolhof. Ik, Lizzy en Julia waren het eerste. daarna moesten we in een kleine huisje 
moesten we rammen tellen en daarna warren we in een simulator onder de grond maar niet echt hoe dieper je komt hoe 
warmer toen hadden we geluncht. na dat hadden we minecraft.  we moesten een code vinden er was een kist dat daar 
cijfers waren   toen gingen  we van bamboe stokken een huis gemaakt als we klaar waren mochten we een ijsje en zelf 
kiezen wat we mochten doen een toen gingen we  weer naar huis .  
Groetjes, Shanel 
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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 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 
  

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

