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Agenda 

 
Datum Activiteit 

29 januari Poppentheater Dubbele Jan in de bibliotheek om 15.00 uur 

3 februari  Studiedag voor de hele school, alle leerlingen vrij 

3 februari MR vergadering 

4 en 6 februari Adviesgesprekken VO groep 8 ouders en leerlingen 

11 februari Volgend Schooljournaal 

18 februari Loopbaanevent PCPO 

Bijbelonderwijs 

Bijbelverhalen voor komende weken:  
We lezen de komende week de Bijbelverhalen uit 2 Samuel vanaf hoofdstuk 11: David en Batseba, opstand 
Absalom, Chusai helpt David, David terug in Jeruzalem, volkstelling, koning Salomo. De Bijbeltekst die we leren is 
2 Samuel 24:14  “David antwoordde: …..liever vallen wij in handen van de Heer, want groot is zijn mededogen, 

dan dat ik in mensenhanden val.” We zingen in de onderbouw “Bewaar het in je hart, bewaar het in je hoofd” (Elly en 
Rikkert) en in de bovenbouw “Machtig is de naam van de Heer” Opwekking 439.  

Welkom 

Er komen weer nieuwe leerlingen bij! Op 9 februari wordt Ezra Drost 4 jaar. Ezra is het broertje van Daniël 
(groep 7), Eljada (groep 6) en Nerija (groep 2A). Ezra start in groep 1B.  
En op 11 februari is het feest bij Joep de Groot. Joep komt in groep 1A. Een fijne schooltijd voor jullie!  

Van de directie 

Personeel 
Afgelopen week is de vader van juf Lizeth Boon overleden, na een week van waken en bidden. Juf Lizeth is deze week niet 
op school, om zich te kunnen voorbereiden op het definitieve afscheid aanstaande woensdag. We wensen juf Lizeth en de 
familie van Herk heel veel sterkte toe in deze verdrietige tijd. We bidden om Gods nabijheid en troost! 
 
Er zijn ook heel andere berichten: twee leerkrachten gaan binnenkort trouwen. Juf Dionne hoopt op vrijdag 24 april te 
trouwen in Ouderwater met haar Nees en juf Marleen wil op zaterdag 25 april in Nieuwpoort haar ja-woord geven aan haar 
Elco. Wat een mooie berichten! We wensen jullie een goede tijd van voorbereiding toe en veel geluk met elkaar! 
Of er kinderen meegaan naar de bruiloften weten we nu nog niet, zodra daar iets over bekend is laten we dat aan de ouders 
van de betreffende groepen weten. 
 
Nieuwe leerling in groep 1B  
Deze week is Lianne Veldman gestart in groep 1B. Zij zit in een rolstoel. Haar ouders schrijven hieronder over de achtergrond 
van haar aandoening: 
Lianne heeft de spierziekte SMA type 2 (spinale musculaire atrofie). 
Dit houdt in dat de motorische zenuwbanen steeds verder aangetast worden, waardoor er steeds 
meer spierweefsel verloren gaat. Vroeger werden mensen met dit type vaak niet ouder dan 30 
jaar. Tegenwoordig is er veel meer mogelijk, zo is er sinds anderhalf jaar een medicijn dat de 
spierafbraak stopt. Bij Lianne is het zelfs zo dat ze met hele kleine stapjes vooruitgaat. Ze krijgt 
dit medicijn (Spinraza) elke 4 maanden via een ruggenprik. Ze kan nu o.a. billenschuiven en zelf 
uit de rolstoel komen. Wij zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet.  
SMA heeft geen invloed op de cognitie, haar denkvermogen. Wij zien en behandelen haar dan 
ook als een normaal kind, maar met minder spierkracht in haar hele lichaam.  
Staan en lopen lukt o.a. niet daardoor. 
Maar de kinderen hoeven wat ons betreft niet anders met haar om te gaan of haar zielig te vinden.  
We hopen dat zij het net zo naar haar zin gaat krijgen op de Bron als haar twee zussen! 
Mochten er vragen zijn neem gerust contact met ons op: 06-19452494. 
Van harte welkom voor een ‘bakkie’ aan de Beemd 2!  
Hartelijke groet, 
Johanna & Andries Veldman 
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Staking? 
Veel scholen zijn komende donderdag en vrijdag dicht vanwege de landelijke onderwijsstaking, dit keer zelfs twee dagen. 
Hoewel de zorgen in het onderwijs nog altijd aanwezig zijn, doet ons team niet mee aan de staking. We hopen dus alle 
kinderen gewoon op school in de lokalen te ontmoeten. 
 
Ouderbijdrage 
Bij dit Schooljournaal treft u de jaarlijkse verantwoording van de ouderbijdrage aan. Daarbij meteen het verzoek om de 
bijdrage voor 2020 te voldoen. De bijdrage is per 2020 voor alle kinderen gelijkgetrokken. De Medezeggenschapsraad heeft 
hierover vergaderd en de bijdrage vastgesteld op € 25 per leerling. Er is dus geen verschil meer tussen broertjes/zusjes uit 
hetzelfde gezin. Deze wijziging was al aangekondigd in de Schoolgids en gaat dus nu in. 
 
Studiedag team 
Op maandag 3 februari zijn alle leerlingen vrij vanwege een studiedag met het team. We buigen ons die dag onder meer 
over alle onderwijskundige plannen voor de komende jaren. Een hele puzzel, maar wel een mooie puzzel. De uitkomsten 
worden in het nieuwe Schoolplan opgenomen, dat naar de PCPO Krimpenerwaard gaat en naar de inspectie voor het 
onderwijs. We bespreken het definitieve schoolplan met de Medezeggenschapsraad. 
 
Loopbaanevent PCPO Krimpenerwaard 

U heeft het vast ook in Het Kontakt gezien: De PCPO is steeds op 
zoek naar nieuwe mensen om les te geven of een andere functie 
binnen de scholen te bekleden. Om in contact te komen met 
belangstellenden organiseert de PCPO op dinsdagmiddag 18 februari 
een Loopbaanevent , waarbij iedereen die belangstelling heeft voor 
een baan in het onderwijs bij de PCPO vrijblijvend kan komen 
kennismaken. Alle PCPO scholen zijn vertegenwoordigd, we hopen 
op veel belangstelling.  
Weet u iemand die interesse zou kunnen hebben, geeft het bericht 
dan door! Dinsdag 18 februari 16.00-19.00 op het stafbureau van de 
PCPO, Hoofdstraat 69a in Bergambacht.  

Uit de school 

Voorleesdagen groep 1/2 door groep 7/8  
Tijdens de Nationale Voorleesdagen heeft groep 7/8 voorgelezen aan kinderen van groep 1/2. Allereerst 
hebben ze zelf een prentenboek uitgekozen en voorbereid. Het doel was niet alleen gezellig voorlezen, 

maar ook de inhoud van het boek zo overbrengen dat de kinderen van groep 1/2 het verhaal konden 
navertellen n.a.v. de plaatjes in het boek. Wat vonden ze het leuk!  

 
 
De brandweermannen op bezoek! 
Hoor je de sirene? Daar komt de brandweerwagen aan! Vorige week mochten wij een echte brandweerwagen bekijken. We 
stelden vragen aan de brandweermannen en we mochten een ritje maken in de brandweerwagen. Ook waren er een paar 
kleuters die de waterspuit hebben vastgehouden. Alles wat wij hebben gezien kunnen wij nu naspelen in de klas.  
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Rapporten  
Het 1e rapport zal dit schooljaar op 18 februari mee naar huis gaan. Altijd een spannend moment voor de kinderen en voor 
de ouders. Hoewel: als er reden is voor zorg, heeft u dat al via de leerkrachten gehoord.  
Voor het bespreken van de rapporten maken we een tijdsindeling van telkens 15 minuten per leerling. U krijgt, net als vorig 
jaar, de gelegenheid om via Parro in te tekenen op een tijd voor de gesprekken. Het duurt nog even, als de Parro-agenda 
opengesteld wordt voor het intekenen op een tijd, dan krijgt u daarvan via Parro een melding.  
De 15 minutengesprekken zijn gepland op maandag 16 en donderdag 19 maart 2020. Voor groep 8 geldt dit niet, met de 
ouders en kinderen van groep 8 is een adviesgesprek VO gepland op 4 of 6 februari. 
 
Ouderportaal  
In de maanden januari en februari worden diverse toetsen afgenomen bij de kinderen. Deze toetsen zijn een belangrijke 
graadmeter voor de ontwikkeling van de kinderen. Tijdens deze toetsperiode zal het toetsgedeelte op het ouderportaal 
tijdelijk dichtgezet worden. Bij het verschijnen van het eerste rapport zal het toetsgedeelte weer openzet worden. 

Van de medezeggenschapsraad 

De oproep in het vorige Schooljournaal heeft gehoor gekregen: Andries Veldman, de vader van Eline, Denise en Lianne wil 
de (G)MR komen versterken. Hij stelt zich hieronder aan u voor: 
 

Even voorstellen…: 
Afgelopen zomer zijn wij met onze drie dochters Eline (groep 5), Denise (groep 3) en Lianne (groep 1) aan de 
Beemd komen wonen. Inmiddels hebben wij onze draai in het dorp al aardig gevonden. Wij zijn blij dat de 
kinderen het op school naar hun zin hebben. Als ouders hebben wij de school leren kennen als fijne 
basisschool met een goede sfeer, die de zaakjes goed voor elkaar heeft. Dit moet natuurlijk ook zo blijven. Als 
school en ouders samen met elkaar optrekken en elkaar scherp houden is hiervoor natuurlijk erg belangrijk. 
Daarom heb ik mij, na de herhaalde oproep in het schooljournaal en gezien mijn achtergrond beschikbaar 
gesteld als (G)MR lid vanuit de ouders. 
Zelf ben ik met veel plezier werkzaam als gymdocent en VMBO 4 mentor op een middelbare school in 
Rotterdam Zuid. Dat levert een mooi stukje racefietsen over de dijk op, wat een passie van mij is.  
Zijn er schoolzaken waar u tegenaan loopt of die juist heel fijn of goed gaan…(ja mooie zaken mogen ook 
genoemd worden)… laat het weten. 
  
Een sportief vriendelijke groet, 
Andries Veldman 
 
Bij deze heten we Andries van harte welkom. Veel succes met deze mooie taak! En we bedanken Minke van Leeuwen voor 

haar waardevolle inbreng in de MR en de GMR in de afgelopen jaren. 

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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/
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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 

 

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, fijne weken toe. A. Vaatstra-Bukman, directeur. 


