Nummer 11 – 11 februari 2020

Agenda
Datum
12 februari
12 februari
18 februari
3 maart
5 en 6 maart
5 maart
2 april

Activiteit
Bijeenkomst gebedsgroep
Ontruimingsoefening
Rapport 1 mee naar huis
Volgend Schooljournaal
PCPO Directie-tweedaagse
Presentatie doel zendingsactie
Ouderavond Kanjertraining
Bijbelonderwijs

Bijbelverhalen voor komende weken:
We lezen de komende week de Bijbelverhalen uit 1 Koningen vanaf hoofdstuk 3: Salomo is wijs, de tempelbouw,
koningin van Seba, Elia, Elia en Achab, Elia op de Karmel. De Bijbeltekst die we leren is 1 Koningen 18:39b “Alle
Israëlieten zagen het en allen vielen op hun knieën en riepen: De Heer is God, de Heer is God!.” We zingen in de
onderbouw “Hij is Koning” en in de bovenbouw Psalm 17:3.
Van de directie
Interne verbouwing
De afgelopen weken is op de bovenverdieping van de school veel werk verzet.
Er is door Fa. Bos een nieuwe kast gemaakt in de ICT ruimte. Dit lokaal willen we gaan
gebruiken voor handvaardigheidslessen. De computertafels die daar stonden zijn door groep
7/8 leerlingen gedemonteerd. We hebben de tafels aan de Baanderij geschonken. Perry van
der Ree heeft ze al opgehaald, waarvoor dank. Groep 7/8 kinderen, knap werk geleverd,
bedankt!
De reden van deze verandering is het feit dat de BSO “het Speelschip” de ruimte beneden meer voor Kinderopvang wil
inrichten, met nieuwe meubels en een eigen keukenblok. De ruimte blijft wel beschikbaar voor ouderavonden, natuurlijk in
goed overleg.
Schilderij
Het schilderij dat in de gemeenschapsruimte hing, hangt nu bij de ingang van de school. Weet u wat erop te zien is??
Allemaal Bijbelverhalen die met De Bron te maken hebben staan erop. Prachtig om zo steeds herinnerd te worden aan de
Bijbelse boodschap: de Here Jezus is De Bron van ons leven! Het schilderij is indertijd gemaakt door Elisabeth van Zijl,
destijds een ouder van onze school. Het schilderij werd aan de school geschonken door de SchoolAdviesRaad, vanwege de
verhuizing naar het nieuwe schoolgebouw.
Fotogalerij groep 8
De laatste verandering: de afscheidsfoto’s van groep 8 van de laatste 8 jaren zijn verplaatst naar de bovenverdieping. In
de bovengang zijn de groepen die afscheid genomen hebben te zien.
Herinnering
Bij het vorige Schooljournaal ontving u het verzoek voor de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage van
€25,- per leerling. Denkt u aan de betaling? We ontvangen uw bijdrage graag voor de voorjaarsvakantie.

Ouderavond Kanjertraining
Sinds 2011 werken we op school met de Kanjertraining. Bij de start is indertijd een inspirerende
ouderavond gehouden, waarbij alle aanwezige ouders konden ervaren hoe de Kanjertraining werkt.
Sinds 2011 zijn er veel nieuwe kinderen en ouders de school binnengekomen. Daarom willen we
opnieuw een Kanjer-ouderavond organiseren. Deze staat gepland op donderdagavond 2 april. U krijgt
hier nog nadere informatie over, maar de datum kunt u alvast noteren. Alle ouders zijn dan van harte
welkom.
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Rapporten en toetsgedeelte Ouderportaal
Op 18 februari komt het 1e rapport mee naar huis. We kijken er allemaal naar uit. Op die dag zal ook het Ouderportaal weer
opengezet worden. Tijdens de toetsafnames en invoer van de toetsgegevens stond het gedeelte van de Citotoetsen dicht.
Vanaf 18 februari kunt u dus weer meelezen. De uitnodiging voor het plannen van 15 minutengesprekken komt na de
voorjaarsvakantie via Parro naar u toe.
Waarschuwing van bureau leerlingzaken
Binnenkort is het weer zover, de voorjaarsvakantie staat voor de deur!
De ervaring heeft u en ons geleerd dat er dan gezinnen op vakantie gaan. Helaas blijkt toch ieder jaar weer dat niet alle
ouders vertrekken op het moment dat hun kind daadwerkelijk vrij heeft.
Om luxe verzuim tegen te gaan houdt bureau leerlingzaken op vrijdag 21 februari a.s. een prikactie. Hierbij zal door een
leerplichtambtenaar een aantal scholen, onaangekondigd, worden bezocht om de aanwezigheid van de leerlingen te
controleren.
Uit de school
Koningsspelen 17 april
Het lijkt nog heel ver weg maar toch noemen we het alvast: de Koningsspelen op vrijdag 17 april!
Een erg sportieve en gezellige dag waar we altijd veel hulpouders voor zoeken. Lijkt het u leuk om mee te helpen tijdens
de activiteiten deze dag? Markeer 17 april vast in uw agenda. Een aantal weken van te voren laten we u weten waar en
hoe u zich kunt inschrijven.
Stage juf Alisa in groep 1A/2A
Vanaf aanstaande donderdag komt juf Alisa stage lopen in groep 1A/2A. Zij zal op donderdag en vrijdag aanwezig zijn. Juf
Alisa is al langer bij ons op school, heeft ook in groep 1B/2B haar stage gehad. Veel succes juf Alisa!
Van onze schooljournalisten
Ontruimingsoefening
Woensdag 12 februari om 11:00 komt er een ontruimingsoefening. Dat is een brandoefening om te kijken
hoe je het moet aanpakken als er brand is. Er gaat dan een alarm af en alle kinderen moeten dan snel
naar buiten gaan. Dit doet de school om ervoor te zorgen dat iedereen is voorbereid voor als er echt een
keer brand komt. Deze oefening vindt elk jaar minimaal één keer plaats.
Dit bericht is een melding om te laten weten dat er op woensdag 12 februari om 11:00 uur geen echte
brand is, maar een oefening.
Cito's en adviesgesprekken
Afgelopen 2 weken waren groep 3/4, groep 5/6 en 7/8 bezig met de cito's. Ze hadden de vakken: Rekenen, Spelling,
Begrijpend lezen en woordenschat. Overal was er dus stilte zodat iedereen goed aan het werk kon. Er kwamen verschillende
scores uit en voor groep 8 waren die extra belangrijk. Een paar weken later waren de adviesgesprekken, daar werd er
belangrijke informatie voor het voortgezet onderwijs verteld en kreeg je je niveau te horen dat de school bij je vond passen.
Je kreeg op het eind een formulier die je moest invullen om jezelf in te schrijven voor je nieuwe school. Ook kreeg je een
blad met prognoselijnen om te zien of je bij een vak was gestegen of was gedaald, maar je kreeg ook te horen dat je in
april een IEP-toets krijgt, je advies kan daar niet lager door worden wel is het mogelijk dat het hoger wordt.
Wij zijn blij dat de cito's weer lekker voorbij zijn en dat we de adviesgesprekken hebben gehad.
Lotte en Joëlle
Van de Activiteitencommissie
Beste ouders,
Wij zoeken weer nieuwe ouders die willen meehelpen als AC lid en die zich willen inzetten voor de activiteiten die we vanuit
school mogen regelen voor onze kinderen.
Als AC leden denken we mee over allerlei leuke activiteiten zoals schoolreis, Koningsdag, sinterklaas, kerst, paasfeest,
creatieve ochtenden, schoolvoetbal, avondvierdaagse en verzorgen we voor diverse avonden de catering zoals bij de musical
van groep 8 en kijkavonden. Het leuke is dat je als ouders actief zelf ook richting en invulling kunt geven aan hoe deze
activiteiten verlopen.
Kom dus met je talent bij ons de AC versterken! We vergaderen 5-6 keer per jaar en voor een ieder is er wel iets leuks te
doen.
Ervaring is niet nodig wel zin, tijd en humor:-) Aanmelden als lid voor de AC kan bij Jannie Boevé.
Daarnaast willen wij via deze weg Patricia Bennink (moeder van Britt en Rick) bedanken voor haar enthousiaste inzet de
afgelopen jaren binnen de AC en wensen haar alle goeds en veel succes bij haar andere keuzes.
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Van de medezeggenschapsraad en de SchoolAdviesRaad
Jaarverslagen Medezeggenschapsraad en SchoolAdviesRaad
Bij dit Schooljournaal ontvangt u het jaarverslag over 2019 van de Medezeggenschapsraad en van de Schooladviesraad.
Hierin kunt u lezen wat er zoal afgelopen kalenderjaar is besproken en georganiseerd. Van harte aanbevolen!
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
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

Vakantierooster 2019-2020
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag/Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

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
Vrijdag 26 juni 2020

Studiedagen 2019-2020 onderbouw, groep 1 t/m 4 vrij
Woensdag 11 maart 2020
Woensdag 17 juni 2020
Tenslotte

Tenslotte wens ik u, mede namens het team, fijne weken toe. A. Vaatstra-Bukman, directeur.
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