Nummer 06 - 19 november 2019

Agenda
Datum
18-22 november
19 november
21 november
25-29 november
2 december
3 december
3 december

Activiteit
Oudergesprekken op maat
Groepen 1 en 2: schoentje zetten in de klas
Bezoek groep 8 aan het Driestarcollege
Open lesweek
Zwarte Piet komt meedoen met Pietengym bij groep 1-2
Muziekprojectavond met muziekvereniging Ceacilia en groep 5-6
in het Dorpshuis, 19.00 uur
Volgend Schooljournaal
Bijbelonderwijs

Bijbelverhalen voor komende weken:
We lezen de komende weken de Bijbelverhalen uit 1 Samuel vanaf hoofdstuk 1: de geboorte van Samuel,
roeping van Samuel, het volk wil en krijgt een koning, Saul is ongehoorzaam, David de herder gezalfd. De
Bijbeltekst die we leren is 1 Samuel 3:10b “En Samuel antwoordde: ‘Spreek, uw dienaar luistert’.” De onderbouw
zingt over het Bijbelgedeelte: Samuel, Samuel, Samuel (Jan Visser) en de bovenbouw: Neem mijn leven , laat het Heer uit
het liedboek.
Leerlingen
We heten nog een leerling welkom in groep 7: op maandag 18 november is Tyra Matatula gestart bij ons
op school. Zij komt over van de Meester Lallemanschool in Moordrecht. We wensen je een goede tijd toe
op onze school!
Van de directie
Tevredenheidsonderzoeken
Op maandag 11 november is er per email een uitnodiging aan alle ouders verzonden voor
deelname aan het grote tevredenheidsonderzoek, dat 1x per 4 jaar wordt gehouden.
Het is voor ons belangrijk dat u aan deze peiling deelneemt. Wij vragen u dan ook wat tijd
vrij te maken om de vragen van deze tevredenheidspeiling te beantwoorden. Het geeft u
gelegenheid om uw mening te laten horen, het helpt ons in de keuzes die wij voor de komende jaren maken.
We hopen dat veel ouders deel zullen nemen aan de peiling. Het geeft ons inzicht waar we de dingen goed doen en welke
punten verbetering vragen. Als het goed is heeft u de uitnodiging om deel te nemen ontvangen. Is dat niet het geval, wilt
u dat dan via een mail aan de directie kenbaar maken? Dan krijgt u de uitnodiging alsnog.
Oudergesprekken op maat
In deze week (18-22 november) worden de oudergesprekken op maat gepland. De leerkracht belt u om u daarvoor uit te
nodigen, als hij/zij daar behoefte aan heeft. Het gaat daarbij om dingen rond de ontwikkeling van uw kind, op leergebied,
maar ook rond sociaal-emotionele ontwikkeling. Wanneer u zelf een gesprek wilt aanvragen, dan kunt u zelf de leerkracht
bellen voor een afspraak.
Open lesweek
Elk jaar zetten wij de lokalen open voor ouders om een poosje mee te draaien met de lessen van hun kind. Dit jaar is de
Open lesweek in de week van 25 tot 29 november. De lijsten om in te schrijven hangen in de hal bij de pleindeur. Kies
een geschikte tijd en kom gezellig meedoen met uw kind! U bent van harte welkom, we geven gewoon les volgens ons
rooster.

Schooljournaal De Bron, School met de Bijbel – J. Huurmanlaan 10 - 2831 XT - Gouderak  0182-372575 - e-mail: directie@debrongouderak.nl – www.debrongouderak.nl

2

Continurooster
Op 5 november is er een evaluatiebijeenkomst gehouden met de ouders die helpen bij de lunch en het toezicht bij het
spelen. De reacties waren positief. Er is voldoende tijd om te eten en te spelen, de hulpouders doen heel belangrijk werk
om de lunchpauzes goed te laten verlopen. Veel dank daarvoor! Er kwamen nog wel wat aandachtspunten naar voren,
onder meer:
•
Het eten bij de onderbouwgroepen gaat zo goed dat daar geen hulp van ouders meer voor nodig is. Vanaf 1 december
gaan de hulpouders alleen de trommeltjes en bekers klaarzetten en helpen bij het toezicht houden.
•
Er komen weer meer grote broodtrommels. We vragen u dringend om trommels van een wat bescheiden formaat mee
te geven.
•
Wilt u alleen gezonde dingen in het trommeltje doen? Geen snoep, koekjes of kruidnootjes, die kunt u voor thuis
bewaren.
•
Overweegt u om ook mee te komen helpen? Heel graag! U kunt zich aanmelden bij juf Jannie Boevé. Misschien kunt u
alvast meedraaien als reserve-oproepkracht? Als u een jonger kind thuis heeft, dan kunt u dat niet meenemen tijdens
de lunchpauzehulp. Alle aandacht is nodig voor het toezicht. In dat geval hopen we dat u zich wilt aanmelden als uw
kind naar school komt.
Onderhoud voetbalkooi
De gemeente Krimpenerwaard is op dit moment druk bezig om de voetbalkooi opnieuw uit te vlakken, zodat de plassen die
er nu bleven staan na regenbuien weer tot het verleden behoren. Heel fijn dat dit opgeknapt wordt, er wordt veelvuldig
gebruik gemaakt van de voetbalkooi tijdens de pauzes.
Afscheid van juf José
Van juf José Rietveld komt het volgende bericht:

Beste allemaal,
Binnenkort neem ik afscheid van alle lieve kinderen en collega’s van de Bron.
De afgelopen 11 jaar heb ik met veel plezier gewerkt als onderwijsassistente, binnen de stichting PCPO Krimpenerwaard.
Eerst op de Ichthusschool en de laatste 3 jaar op de Bron.
Ik volg mijn hart en ik ben daardoor sinds kort vol passie begonnen met de opleiding Kindercoach.
In die richting wil ik me graag verder ontwikkelen: er kunnen zijn voor het individuele kind en als ondersteuning en
begeleiding voor de ouders/verzorgers indien nodig. Vandaar dat ik stop als onderwijsassistente bij de Bron. 19 december
is mijn laatste werkdag.
Wat heb ik op de Bron ontzettend veel geleerd, ook van de kinderen.
Met enthousiasme heb ik veel kinderen mogen helpen, begeleiden, stimuleren en ondersteunen binnen en buiten de klas.
Dank jullie wel voor al die mooie momenten dat ik met jullie kinderen mocht werken.
Daar kijk ik straks dankbaar en met een warm gevoel op terug.
Ik bid dat God jou zegent
dat door jouw leven heen
Ik ga jullie missen!
je steeds weer zult ervaren
God laat me niet alleen

Groetjes juf José
Wij gaan u ook missen, juf! Bedankt voor alle zorg, aandacht en enthousiasme!
Uit de school

Sinterklaasperikelen…..
Sinterklaas is weer in het land! We hebben het een en ander voor u op een rijtje gezet wat betreft
de sinterklaasviering op school.
Dinsdag 19 november: De kleuters mogen hun schoentje zetten in de klas.
Maandag 2 december: Zwarte Piet komt meedoen met de Pietengym van groep 1/2.
Donderdag 5 december: Sinterklaas bezoekt samen met zijn Pieten onze school. Alle kinderen
worden om 8.25 uur in de klas verwacht. De kinderen van de groepen 5-8 nemen op dat moment hun surprise mee naar
binnen. We ontvangen Sinterklaas dit jaar samen met de kinderen in de gymzaal. We hebben er zin in!
Afsluiting muziekproject groep 5-6 in Het Dorpshuis
De leerlingen zijn heel hard aan het oefenen met verschillende muziekinstrumenten in samenwerking met
muziekvereniging Caecilia voor de voorstelling op dinsdagavond 3 december om 19.00 uur in Het Dorpshuis.
Ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom bij de voorstelling “Wieger wordt wakker”.
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Van de leerlingen
Scholenmarkt 2019
Donderdag 14 november van 19:00 tot 20:00 uur was de scholenmarkt. Daar konden leerlingen van groep 7 en 8 kijken
naar welke school ze kunnen gaan. We konden vragen stellen over de school, maar ook over hoe ze werken, bijv. met
laptops of met boeken. er stond namelijk iemand bij van de scholen die alles erover kon vertellen. De scholen die aanwezig
waren, waren:
•
•
•
•
•

De Goudse Waarden
De GSG
Het Antonius College
Het Wellantcollege
Het Driestar College

De scholen die aanwezig waren zaten in een lokaal van onze school en in de lokalen van de Kranepoort. Wat ook superleuk
was, was dat je spulletjes kreeg. Bij de Goudse Waarden kreeg je bijv. een pen, bij het Driestar College een kompas, bij de
GSG oortjes enz.
Wij vonden het heel handig en nuttig om nieuwe dingen te weten te komen over bepaalde scholen en het was ook erg leuk
dat je spulletjes kreeg.
Lotte en Joëlle
Van de IBer
Weerbaarheidstraining
Vanaf januari 2020 start op school een weerbaarheidstraining, verzorgd door Kwadraad schoolmaatschappelijk werk.
Op 8 donderdagen zullen 2 trainers onder schooltijd met een groep kinderen aan de slag gaan met thema's als:
zelfvertrouwen, gevoelens, helpende gedachten en nee zeggen. De training is bedoeld voor kinderen uit de groepen 5 t/m
8. Er zijn geen kosten verbonden aan deze training.
Wilt u dat uw zoon of dochter mee doet aan deze training, dan kunt u dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind, graag
met vermelding van de reden/hulpvraag. Omdat de training ook toegankelijk is voor kinderen van andere scholen, vragen
we u op korte termijn, uiterlijk 29 november 2019 te reageren als u wilt dat uw kind meedoet.
Van het hoofdluisteam
De extra controle van vorige week leverde geen hoofdluismeldingen meer op. Heel fijn! Dank voor de extra zorg en
aandacht hiervoor! Via de GGD wordt door een training aangeboden voor ouders die deelnemen aan de hoofdluiscontrole.
Wilt u het hoofdluiscontroleteam helpen door mee te komen controleren op dinsdagochtend na elke vakantie? Heel graag!
U kunt zich aanmelden bij de directie.
Corrie de Gier heeft zich afgemeld voor de hoofdluiscontroles, vanwege drukte privé. Corrie, je hebt heel veel jaren
meegedraaid in de controles, hartelijk dank voor alle keren dat we een beroep op je mochten doen!
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)
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
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Vakantierooster 2019-2020
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag/Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

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 3 februari 2020
Vrijdag 26 juni 2020

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