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Agenda 

 
Datum Activiteit 

19 december Kerstlunch op school  

19 december  Kerstviering in de Dorpskerk, 19.00 uur 

20 december Start kerstvakantie om 14.15 uur 

6 januari Eerste schooldag na de Kerstvakantie 

14 januari  Volgend Schooljournaal  

Bijbelonderwijs 

Bijbelverhalen voor komende weken:  
We lezen de komende week de Bijbelverhalen uit Lucas, vanaf hoofdstuk 2: Jezus’ geboorte, de herders, de 
wijzen. Na de vakantie gaan we verder met de Bijbelverhalen uit 1 Samuel vanaf hoofdstuk 19: Terugblik op het 
leven van David, David gevlucht, David en Jonatan. De Bijbeltekst die we leren is Lucas 2:11 “Vandaag is in de 

stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer.” 

Van de directie 

Een Kind is ons geboren! 
We leven met elkaar toe naar het Kerstfeest, dat we dit jaar met elkaar in de Dorpskerk 
mogen vieren! De Bijbeltekst die we deze week centraal stellen past daar helemaal bij. Het 
is de engel Gabriel, die aan de herders vertelt:  “Vandaag is in de stad van David voor jullie 
een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer.”  
We hopen op een mooie Kerstviering met elkaar!  
 
Meeleven 
Er kwam een verdrietig bericht binnen van BSO medewerkster Willy de Jong. Haar zoon Robin is bij een bedrijfsongeval 
om het leven gekomen, nog maar 28 jaar oud. Wat een intens verdriet! Wilt u Willy en haar gezin in uw gebeden 
gedenken? 

 
Leerlingen 
In groep 5/6 en 7/8 zitten Femke en Noah van Herk. Zij zijn tijdelijk bij ons op school, sinds de zomervakantie tot 10 
januari. Daarna gaan ze weer terug naar hun huis in Australië.  
Noah en Femke, we hopen dat jullie met plezier kunnen terugkijken op deze bijzondere tijd. Je hebt veel Nederlands 
geleerd en je hebt ons geleerd hoe het in Australië is. Heel veel succes bij de terugreis, we zullen jullie wel missen, hoor! 
 
 
Contact met de leerkracht 

We hebben graag een goed contact met alle ouders van onze school. Bij de lokaaldeur kan het ’s 
morgens best druk zijn, dan is er geen ruimte voor uitgebreid overleg. Korte mededelingen kunnen 
natuurlijk wel. Soms is het beter om via een mail aan de leerkracht aan te geven dat u iets wilt 
bespreken. Dan kan er een afspraak gemaakt worden op een geschikt moment. 
Ziekmeldingen en doorgeven van doktersbezoek krijgen we het liefst voor 08.20 uur via de telefoon. 

Mocht u geen gehoor krijgen, dan is een mail aan de groepsleerkracht ook een mogelijkheid. 
 
Op tijd op school?! 

Het valt misschien niet mee als het buiten nog donker is…. Toch roep ik u dringend op om te zorgen 
dat uw kind op tijd op school is. De leerkrachten willen graag op tijd beginnen, dan is het storend als 
er nog meerdere kinderen te laat binnenkomen. Ook voor uw kind is het niet fijn om te laat binnen te 
stappen. Helpt u mee? 
 
Besmettelijke ziektes melden 
Soms komen er besmettelijke ziekten voor op school, zoals bijvoorbeeld waterpokken, of hand-, voet- en mondziekte. Het 
is prettig als u dit op school doorgeeft, zodat ouders van de school gewaarschuwd kunnen worden. Het komt namelijk voor 
dat een kind of een ouder een kwetsbare gezondheid heeft en er extra voorzichtigheid geboden is. 
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Werkzaamheden Schoolplein 
Tijdens de Kerstvakantie zal er op het plein gewerkt worden aan het deels ophogen van het plein. De bedoeling 
is dat de toegang via de pleinkant niet zo scheef meer loopt. Het is best een uitdaging voor de stratenmaker om 
dat goed voor elkaar te krijgen, omdat de grote rubber mat met het speeltoestel niet mee opgehoogd kan worden. 

We zijn benieuwd naar het resultaat. 

Uit de school 

Kerst donderdag 19 december  
➢ Kerstlunch 

Aanstaande donderdag vieren wij Kerst met een lunch op school en ‘s avonds een kerkdienst in 
de Dorpskerk. Als u zich heeft ingeschreven voor de voorbereiding van een gerechtje voor de 
lunch: de gerechtjes mogen 8.25 uur in de klas worden afgeleverd. De leerkrachten zorgen 
ervoor dat het (zo nodig) in een koelkast wordt gezet. Warme gerechtjes mogen net voordat de 
lunch start gebracht worden. Groep 5-8 start om 11.30 uur en groep 1-4 start om 12.15 uur. Nog wel belangrijk: we 
verwachten dat de kinderen zelf een ‘tienuurtje’ meenemen. Het meenemen van de ‘gewone’ lunch vervalt voor deze dag, 
want er wordt ook voor drinken bij de lunch gezorgd.   
 

➢ Kerstviering 

 ‘s Avonds hopen we u allen te zien in de Dorpskerk. De kinderen zitten als klas met de juf en meester bij elkaar. Er liggen 
briefjes op de banken waarop dit staat aangegeven. U als ouder mag zelf een plekje zoeken.  

Aan de ouders van de kleuters: wilt u uw zoon/dochter brengen bij de ingang van het Baken? De 
kleuters verzamelen hier met hun juf en komen direct na het welkomstwoord met elkaar de kerk 
binnen. Na afloop van de dienst willen we u vragen om bij de uitgang op uw kleuter te wachten.  
Zo zorgen we ervoor dat er geen kleuters ongezien zonder begeleiding de kerk verlaten.  
Verder willen wij u vragen om uw jas/tas bij u te houden tijdens de viering. Denkt u er aan om uw kind 

naar het toilet te sturen voor u naar de kerk komt?  
We zien uit naar u komst, tot donderdagavond 19.00!   

 
Op vrijdag 20 december worden de kinderen gewoon om 08:25 uur op school verwacht. Vanaf 14.15 uur zijn ze vrij voor 
de Kerstvakantie. 
 
Kerstzingen bij De Herbergier 
Op woensdagmiddag 11 december zijn er Kerstliederen gezongen bij De Herbergier, 
onder leiding van Jet van Tiel. Er waren vier kinderen van onze school om mee te zingen 
en muziek te maken. 
Het is in goede aarde gevallen, het was een mooie middag voor jong en oud!  

Van onze schooljournalisten 

5 december! 
Donderdag 5 december was het grote sinterklaasfeest!                                
Als eerste gingen we met groep 1 tot groep 8 van de Bron en de Kranepoort naar de 
gymzaal voor de opening. Daar lagen de Sint en een aantal Pieten te slapen. We 

moesten ze met zijn allen wakker schreeuwen en dat lukte 
goed, want aan het einde van de opening was iedereen 
wakker geworden. Maar de Sint bleef nog wel lang slapen 
want die had een koptelefoon op. Toen hij wakker was 
geworden moest hij natuurlijk wel zijn staf hebben, daarvoor 
kwamen er twee kinderen naar het podium. We hebben nog 
veel gezongen, maar daarna was het tijd om terug naar de 
klas te gaan. Groep 5/6 en 7/8 goed hun best hebben gedaan 
op mooie surprises. De sint en zijn pieten kwamen bij elke 

klas ook nog even langs om te kijken wat we deden, maar 
moesten daarna helaas al weer weg. Wij gingen nog een 

leuke Kahoot quiz doen, over Sinterklaas. 
Wij vonden het sinterklaas feest super gezellig! En we vonden het een geslaagde dag!  
Lotte en Joëlle 
 
 
 



3 
 

 

Schooljournaal De Bron, School met de Bijbel – J. Huurmanlaan 10 - 2831 XT - Gouderak -  

 0182-372575 - e-mail: directie@debrongouderak.nl – www.debrongouderak.nl 

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.cjgkrimpenerwaard.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 maart 2020 

Vrijdag 26 juni 2020 Woensdag 17 juni 2020 

  

  

Tenslotte 

Tenslotte wens ik u, mede namens het team, een mooi Kerstfeest en een fijne vakantie toe. Tot in het nieuwe 
jaar!  A. 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
http://www.cjgkrimpenerwaard.nl/

