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Agenda 

 
Datum Activiteit 

3 december 
 

Muziekprojectavond met muziekvereniging Caecilia en groep 5-6 
in het Dorpshuis, 19.00 uur 

5 december Sinterklaasfeest op school  

10 december  Bijeenkomst gebedsgroep 

11 december Groep 1 t.m. 4 vrij, studiedag 

17 december Volgend Schooljournaal 

19 december  Kerstviering in de Dorpskerk, 19.00 uur 

Bijbelonderwijs 

Bijbelverhalen voor komende weken:  
We lezen de komende weken de Bijbelverhalen uit 1 Samuel vanaf hoofdstuk 16: David bij Saul, David en 
Goliath, Davids’ overwinningen en we beginnen tijdens de Adventsperiode uit Lucas vanaf hoofdstuk 1: 
aankondiging en geboorte van Johannes, aankondiging geboorte Jezus, droom van Jozef. De Bijbeltekst die we 

leren is 1 Samuel 17:46 “Maar vandaag zal de HEER je aan mij uitleveren…., zodat de hele wereld weet dat Israël een 
God heeft.” De onderbouw zingt “Eer aan God in de hoge” (van Marcel en Lydia Zimmer) en de bovenbouw: “Immanuël” 
van Marcel en Lydia Zimmer. 

Van de directie 

Advent en Kerstfeest 
De tijd van Advent is weer aangebroken. Tussen de Sinterklaasfeesten door denken we aan de 
komst van Here Jezus op aarde. Hij kwam als klein kindje, onaanzienlijk. Maar hij is wel de zoon 
van God, onze verlosser! We verwachten zijn komst met het Kerstfeest, het grote feest van de 
geboorte van de Heer! We willen daar dit jaar extra bij stil staan in de Kerstviering in de Dorpskerk. 
U bent van harte welkom om daarbij te zijn! 

 
Personeel 
Vervanging juf José Rietveld: op 19 december werkt juf José voor het laatst bij ons op school. Wij zullen als team een mooi 
afscheid voor haar organiseren. De taken van juf José zullen na de Kerstvakantie worden overgenomen door juf Minke van 
Leeuwen, die ook al als vrijwilligster op school aan het werk is. Zij krijgt dan een aanstelling als onderwijsassistente. Op 
deze manier kan de zorg voor de jongste leerlingen zonder onderbreking doorgaan. We zijn daar blij mee! Veel succes, juf 
Minke! 
Juf Rianne de Groot 25 jaar in het onderwijs 
Vorige week was juf Rianne 25 jaar in het onderwijs actief, een respectabele tijd. Juf Rianne is lang aan onze school 
verbonden geweest, daarom vieren we dit feit als team met haar. Misschien komt ze nog wel eens als invalkracht op school, 
want ze werkt nu via de invalpoule. In elk geval: juf Rianne, van harte gefeliciteerd! 
 
Kerst in De Herbergier 
Onze voormalige muziekdocent Jet van Tiel is van plan om op woensdagmiddag 11 december 
met kinderen naar de Herbergier te gaan, om daar Kerstliederen te zingen. Het is mooi om dat 
met kinderen van diverse leeftijden te doen. Er zijn al meerdere kinderen aangemeld, maar er 
mogen er nog meer mee. Heeft uw kind zin om mee te gaan, dan kunt u dat via een mail doorgeven aan de directie, uiterlijk 
woensdag 4 december. Ik geef dan de naam van uw kind en de adres/telefoongegevens door aan Jet. 
 
Tevredenheidsonderzoek 
Het grote tevredenheidsonderzoek liep tot 29 november, er kan dus niet meer worden gereageerd. We hebben van 59% 
van de ouders een ingevulde vragenlijst terug gekregen. Dat is een mooie score, bij meer dan 50% zijn we tevreden met 
de respons. Dank u hartelijk voor het geven van uw mening. 
Er komt een rapport uit het kwaliteitssysteem, dat de resultaten van uw scores samengevat weergeeft. Dit rapport wordt 
nu eerst binnen het team besproken. Daarna volgt de bespreking in de medezeggenschapsraad.  
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Schooljournalisten 
We hebben regelmatig een bijdrage van leerlingen in het Schooljournaal. Twee leerlingen uit 
groep 8 gaan als verslaggevers aan de slag om activiteiten in de school te bespreken. Erg leuk, 
de journalisten op dit moment zijn Lotte en Joëlle. Dank jullie wel voor jullie leuke bijdragen! Zie 
verderop in dit Schooljournaal. 
 
Pleinspel 
We hebben als team geconstateerd dat de leerlingen vaak ruw spel willen spelen. Dat is niet wat wij een goed idee vinden. 
We zijn met de kinderen van de bovenbouw in gesprek om de spelmogelijkheden meer te sturen naar gezellig spel, dat er 
ook gezellig uitziet. Bespreekt u dit eens met uw kind? 
 
Ziekmelding 

Als uw kind ziek blijkt te zijn en niet naar school kan komen, dan kunt u telefonisch ziekmelden. Het gebeurt af 
en toe dat er vanwege een technisch probleem geen telefonische bereikbaarheid is. Heel vervelend, er wordt aan 
een oplossing gewerkt. In het geval u de school niet kunt bereiken, kunt het best een mail sturen naar de 
groepsleerkracht. De mailadressen staan in de Schoolgids, die u deze zomer allen thuis heeft ontvangen. 

Uit de school 

Muziekavond groep 5-6 
Samen met muziekvereniging Caecilia hebben we een muziekproject van 6 weken 
gedaan. Het project heet “Wieger wordt Wakker”. Vanavond om 19.00 uur wordt het 
project afgesloten met een optreden door de kinderen samen met de Muziekvereniging 
in Het Dorpshuis.  
Wij nodigen u hierbij graag uit om dan aanwezig te zijn, ook opa’s, oma’s, broertjes 
en zusjes zijn welkom. Graag tot vanavond! 
 
Het doel van dit project is de kinderen kennis te laten maken met de verschillende vormen van muziek. Misschien vindt uw 
kind het wel zo leuk, dat het daarna graag door wil gaan met muziek maken.  
De muzieklessen zijn op dinsdagmiddag na schooltijd in Het Dorpshuis, we starten op 10 december a.s., iedere dinsdag met 
uitzondering van de schoolvakanties. Opgeven voor muziekles? Of heeft u vragen? Neem dan contact op met: Margreet 
Bennink-van Bergen - tel. 0182-375343- email: benninkfm@hetnet.nl 

Sint op school 5 december 
Oh wat zijn wij blij! We hebben gehoord dat Sinterklaas donderdag 5 december bij ons op bezoek komt! 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. De rest van de dag 
doen we verschillende leuke activiteiten rondom het  sinterklaasfeest. Belangrijk: we verwachten dat de leerlingen 
zelf een tussendoortje en een lunch meenemen zoals ze gewend zijn. We zien uit naar een gezellig sinterklaasfeest 
op school! 

 
Kerst  
Lunch 
Op donderdagmiddag 19 december gaan we met alle groepen in de lokalen lunchen. Voor de 
kerstlunch hebben we uw hulp nodig! Na 5 december komen er inschrijflijsten op de 
klassendeuren te hangen. Hoe we het precies gaan organiseren met de inschrijflijsten krijgt 
u nog te horen via de mail.   
 
Kerstviering 
Donderdagavond 19 december vanaf 19.00 willen we met alle kinderen, ouders (en eventueel  
grootouders) Kerst vieren in de Dorpskerk. Hier heeft u al een uitnodiging voor ontvangen. 
Het thema van de dienst is: ‘Gewoon, heel bijzonder.’ We hopen jullie allen te ontmoeten deze avond!  
Verdere details kunt u in het volgende Schooljournaal lezen.   

 
 
Opbrengst collecte Dankdag 
Het is alweer even geleden dat we met elkaar in de Dorpskerk Dankdag hebben gevierd. Er is toen een 
collecte gehouden waarvan de opbrengst bestemd zou zijn voor Stichting Jarige Job. We hebben bericht 
ontvangen dat de collecte in totaal € 296,22 heeft opgeleverd. Dit mooie bedrag is inmiddels 
overgemaakt naar Jarige Job. Hartelijk dank voor uw gift. 
 

mailto:benninkfm@hetnet.nl
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Van onze schooljournalisten 

Bezoek Driestarcollege groep 8 
Op donderdag 21 november om 12:15 uur stapte groep 8 op de fiets op weg naar het 
Driestar College. Toen we daar aankwamen kon je je fietsen in de fietsenstalling zetten. 
Daarna liepen we richting het gebouw: Gamma. Daar moest de meester aangeven dat 
onze school aanwezig was. Toen de meester het had aangegeven liepen we met zijn 
alle naar binnen, daar mocht je meteen wat te drinken en wat lekkers pakken. Met je 
eten en drinken moest je richting de aula lopen om daar met alle scholen te beginnen. 
Daar stelde ze 2 leerlingen vragen over hoe het op het Driestar College is. Daarna zongen we met zijn alle nog een psalm 
en gingen we bidden met elkaar. Op onze stoelen lag een kaartje met je rooster daarop voor de middag, daaronder lag nog 
een boekje met een pen waarin je aantekeningen kon schrijven bij de 3 lessen die je kreeg. Onze school had de vakken: 
maatschappijleer, Engels en zorg en welzijn. Die vakken duurden allemaal een halfuur. Wij vonden het leukste vak zorg en 
welzijn, dat komt omdat we daar een roze koek mochten versieren met marsepein en dat je daarop je eigen vormpjes kon 
maken. Maar Engels en maatschappijleer waren ook leuk daar kregen we allemaal opdrachten. Toen we klaar waren met 
het vak zorg en welzijn gingen we naar de aula om daar met zijn allen af te sluiten.  Toen we richting de uitgang liepen 
kregen we nog een zakje met fruit of groentes erin.  

Wij vonden het een super leuke middag op het Driestar College, en het was leuk om te zien hoe het nou eigenlijk gaat op 
de middelbare school.  
Lotte en Joëlle 
 
Move Mates!! 
Elke woensdag in de pauze, staan er kinderen van de Bron met een geel hesje aan 
om de andere groepen een leuke pauze te geven. Die kinderen bedenken van 
tevoren een spel die de rest dan kan gaan spelen, want misschien heeft iemand wel 
geen leuke pauze. Dat groepje kinderen probeert dan allemaal kinderen bij elkaar 
te krijgen en daar het spel mee te gaan spelen. Eerst moeten ze het uitleggen dan 
moeten ze het voordoen en dan is het tijd om het te gaan spelen. Dat noemen we: 
Praatje, plaatje, daadje. Dus als je een echte leuke pauze wil, kom dan woensdag naar het Move Mates vak!! 
 
Pietengym 

Maandag 2 december was de pietengym voor de school, wij hebben een kijkje 
genomen bij groep 1 en 2 hoe het er aan toe ging. Alle kinderen waren lekker bezig 
bij de 6 verschillende onderdelen. Bij alle onderdelen moest je iets leuks doen wat 
met een piet te maken had. De kleuters vonden het erg leuk om samen met de twee 
pieten leuke dingen te doen, we hebben ook nog even bij twee leerlingen hun 
mening nagevraagd. 

 
Wat vonden jullie van de pietengym?  
Joël: Ik vond het super leuk! Ook dat de pieten er waren! 
Emma: Ik vond het ook erg leuk!  
 
Wat vond je het leukste om te doen? 
Emma: Ik vond alles leuk ik kan eigenlijk niet zo goed kiezen. 
Joël: Ik vond het ook allemaal even leuk!  
 
Wat vonden jullie ervan dat je een pietendiploma kreeg? 
Joël: Super leuk! 
Emma: Ook heel erg leuk, en dat je het van de pieten kreeg was ook heel leuk! 
 
Nog meer opmerkingen? 
Joël: De pieten konden het niet heel erg goed, ze zaten onder de matten en konden niet zo goed klimmen. 
Emma: Ik heb zelf ook al heel veel diploma’s thuis en dan heb ik er nu nog één! 
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Van de Medezeggenschapsraad 

MR-lid gezocht 
Vanwege de aanstelling van Minke van Leeuwen als onderwijsassistente komt haar plaats in de 
oudergeleding van de MR en de GMR vrij. We zijn dus op zoek naar kandidaten voor deze mooie 
functie. De MR praat mee over belangrijke schoolontwikkelingen en over zaken zoals ouderbijdrages, 
vakantieroosters en lestijden. Alle ontwikkelingen in de school worden met de MR besproken. Bij 
sommige aspecten heeft de MR het recht om advies te geven, voor andere onderwerpen geldt 
instemmingsrecht. Dat wil zeggen: een ontwikkeling gaat alleen door als de MR akkoord is. 
Zo is er ook voor de Stichting PCPO Krimpenerwaard een Gemeenschappelijke MR (GMR) actief. Uit 
elke school van de PCPO is een personeelslid en een ouder lid van de GMR. Hier worden bovenschoolse ontwikkelingen 
besproken. 
Heeft u belangstelling om als lid van de MR mee te denken en mee te werken, dan bent u van harte welkom om dit kenbaar 
te maken. De vertegenwoordiging naar de GMR mag dezelfde ouder zijn, maar dat is niet beslist noodzakelijk.  
Voor meer informatie of aangeven van uw belangstelling voor het MR lidmaatschap kunt u terecht bij de leden van de MR 
(ouders Minke van Leeuwen en Marjan van der Ree, leerkrachten juf Lizeth en juf Hannah) of bij de directie. 

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 

 

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 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

