Nummer 12 – 3 maart 2020

Agenda
Datum
5 en 6 maart
5 maart
10 maart
11 maart
11 maart
18 maart
16 en 19 maart
17 maart
19 maart
25 maart
1 april
2 april

Activiteit
PCPO Directie-tweedaagse
Presentatie doel zendingsactie Stichting Gave
Rondleiding door de Waag in Gouda voor groep 5-6
Biddag voor Gewas en Arbeid
Studiedag onderbouw, groep 1 t.m. 4 vrij
Schoolvoetbaltoernooi, groep 7 en 8
15 minutengesprekken
Volgend Schooljournaal
Kangoeroewedstrijd
Grote Rekendag
Schoolvoetbaltoernooi, groep 5 en 6
Ouderavond Kanjertraining
Bijbelonderwijs

Bijbelverhalen voor komende weken:
We lezen de komende week de Bijbelverhalen uit Johannes vanaf hoofdstuk 1: Wie zijn de discipelen,
Nicodemus, de Samaritaanse vrouw, de tempelreiniging, zoon van de hoveling, Jezus geneest op sabbat. De
Bijbeltekst die we leren is Lucas 19:49 “Er staat geschreven: ‘Mijn huis moet een huis van gebed zijn,’ maar jullie
hebben er een rovershol van gemaakt.” We zingen in de onderbouw “Weet je dat de lente komt” en in de bovenbouw “Als
ik mijn ogen sluit”.
Van de directie
De 40 dagen voor Pasen
De tijd voorafgaand aan het Paasfeest noemen we de Lijdenstijd, ook wel 40 dagentijd genoemd.
Het getal 40 verwijst naar de tijd die de Here Jezus doorbracht in de woestijn, voor hij ging
rondtrekken om alle mensen te vertellen hoe ze hem konden volgen. Hier op school gaan we met
de Here Jezus mee in verhalen en liederen, op weg naar het Paasfeest.
We hopen op een waardevolle tijd, waarin we veel leren over hoe de Here Jezus ons de weg wil
wijzen naar zijn Vader in de hemel, de Here God.
Het duurt nog wel een poosje, maar we willen nu alvast doorgeven dat het Paasfeest met de kinderen onder schooltijd hier
op school gevierd zal worden.
Coronavirus-perikelen
Het komt niet vaak vorm dat een virus zo de gemoederen bezighoudt. Wereldwijd, dus ook in Gouderak. Van de GGD
ontvangen we richtlijnen over speciale aandacht hiervoor op school. De school is gewoon open, tenzij het RIVM anders
gaat adviseren. Vandaag hebben we de meest recente richtlijn van de GGD ontvangen.
Adviezen voor ouders: Bij klachten van koorts (38 of hoger), luchtwegklachten (hoesten, kortademigheid): overleg
telefonisch met uw eigen huisarts. Alert zijn is prima, zeker als u in de vakantie in een risicogebied bent geweest. Heeft
een kind geen koorts maar wel verkoudheidsklachten én is de afgelopen 2 weken in een land/regio geweest waar het
coronavirus heerst? Laat hem/haar dan thuisblijven om uit te zieken en anderen niet te besmetten.
Verder wordt scholen geadviseerd om de hygiënevoorzieningen op orde te hebben (zeepdispensers en papieren
handdoekjes zijn aanwezig) en aandacht te hebben voor een goede hand- en hoesthygiëne.
De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel
simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd
belangrijk om deze op te volgen. Het zijn:
- Was de handen regelmatig
- Knip de nagels kort
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
- Gebruik papieren zakdoekjes
Ook ouders die op school komen helpen vragen we de bovenstaande adviezen op te volgen.
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Op de site https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden kunt u meer antwoorden op vragen zien m.b.t.
het coronavirus.
15 minutengesprekken
Op 16 en 19 maart worden de 15 minutengesprekken gehouden voor groep 1 t/m 7. Het rapport van groep 8 is al tijdens
de adviesgesprekken VO aan de orde geweest.
U krijgt volgende week via Parro de uitnodiging om in te tekenen op een bepaalde tijd. We rekenen op uw komst en
hopen op goede gesprekken.
Ouderavond Kanjertraining
Heeft u de datum al in de agenda gezet? Op donderdagavond 2 april komt een trainer van het
Kanjerinstituut een ouderavond over de Kanjertraining verzorgen. Daarbij worden de
uitgangspunten en werkwijze van de Kanjertraining helder uitgelegd. Ook ervaren we wat de
kinderen in de lessen beleven. Als team van De Bron vinden we het heel belangrijk om deze
informatieavond met zoveel mogelijk ouders mee te maken. Het is van groot belang dat u er
bent, dus reserveert u alstublieft de datum: 2 april 2020, 19.30-21.30 uur. We kijken uit naar uw
komst.
Uit de school
Zendingsactie 2020
Als school hebben we de goede gewoonte om elk jaar een actie te houden voor een goed
doel. Ook dit jaar willen we weer met elkaar geld ophalen voor een bepaald doel. Dit doen
we omdat we de kinderen mee willen geven dat niet alle mensen het goed hebben en dat
het belangrijk is om ook naar deze mensen om te kijken.
In overleg met de SAR hebben we ervoor gekozen om dit jaar geld op te halen voor stichting
Gave. Stichting Gave is een christelijke organisatie die zich bezighoudt met
vluchtelingenwerk. Donderdag 5 maart komt er iemand van de stichting meer vertellen aan
de kinderen over het werk wat zij doen.
Daarna komen we met elkaar in actie. Dit jaar houden we een stroopwafelactie. Uiteraard
verkopen we de lekkerste stroopwafels, namelijk Markus stroopwafels!
Donderdagmiddag 5 maart krijgen alle kinderen een verkooplijst + een zakje voor geld mee. Met deze lijst kunnen de
kinderen bestellingen opnemen van familie, vrienden, kennissen etc. Er moet bij het opschrijven van de bestelling meteen
betaald worden. De prijzen staan vermeld op de verkooplijst. Het geld kan in het zakje bewaard worden. De kinderen
hebben hier twee weken de tijd voor.
Let op: niet huis aan huis verkopen, maar alleen bij bekende mensen.
Alle ingevulde verkooplijsten en het geld moeten uiterlijk donderdag 19 maart ingeleverd worden bij de groepsleerkrachten.
Op vrijdag 27 maart worden de stroopwafels uitgedeeld. Vanaf die dag kunnen de kinderen de stroopwafels bezorgen. Vers
zijn ze natuurlijk het lekkerst! Het is handig als alle kinderen dan bijv. een bigshopper mee naar school nemen voor het
vervoeren van de stroopwafels.
Wij als SAR en team van De Bron hopen dat de kinderen en ouders het belang (gaan) inzien van deze actie en we rekenen
op jullie medewerking, zodat we een mooi bedrag kunnen schenken aan stichting Gave.
Voor vragen kunt u terecht bij Barry Noordergraaf (SAR), Mijke Drost (SAR) of juf Dionne.
Stagiaires
Juf Alisa (onderwijsassistent) is vanaf 10 februari 3 dagen bij ons op school. Zij loopt dan stage in groep 1/2.
Op maandag bij juf Hannah en op donderdag en vrijdag bij juf Yvonne.
Juf Jedidja (PABO leerjaar 2) is maandag 10 februari bij meester Thomas in groep 7/8 gestart. Dit wordt elke maandag en
dinsdag tot medio april.
Beide juffen weer veel plezier toegewenst!
Kangoeroewedstrijd
Op donderdag 19 maart 2020 vindt de jaarlijkse Kangoeroewedstrijd plaats. Een aantal weken geleden hebben de leerlingen
die voor de Kangoeroewedstrijd in aanmerking komen, een uitnodiging gekregen. In totaal hebben 12 leerlingen van groep
4 t/m 8 zich opgegeven die individueel meedoen en er zijn 3 duo’s. Tijdens de wedstrijd zullen de leerlingen in een uur tijd
zich over de rekenopgaven buigen. Alvast veel succes!
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Grote Rekendag 2020
Op woensdag 25 maart is het op school Grote Rekendag. Dit is een programma voor alle
basisscholen in Nederland, die helemaal in het teken staat van rekenen. De bedoeling van
een Grote Rekendag is om de kinderen niet de hele ochtend achter hun tafel te laten
zitten, maar juist om ze van hun plek te laten komen. En tijdens een Grote Rekendag
worden er ook niet zo veel sommen gemaakt. Het gaat er op zo’n dag namelijk om dat de
kinderen bezig zijn met onderzoeksopdrachten en onderzoekend leren. En dan niet
gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen
maken in je werkboek!
Het thema dit jaar is ‘De getallenfabriek’.
De kinderen gaan aan de slag met getallen. Op een andere manier dan ze meestal gewend
zijn tijdens de rekenlessen. Door op een nieuwe manier naar getallen te kijken, ontstaan er nieuwe leermomenten. In deze
Grote Rekendag gaan we op zoek naar de getallen om ons heen, pakken we de getallen op en gaan er mee spelen, verbazen
we ons erover hoe het zou zijn als er helemaal geen getallen waren, kijken we naar de (soms heel bijzondere) relaties
tussen getallen en gaan we getallen maken. Het onderliggende doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf
ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk!
Het zou kunnen dat u via de klassenouder van uw kind een oproep krijgt voor hulp of materiaal voor deze dag.
Hulpouders koningsspelen
Zoals al eerder aangekondigd, vinden de Koningsspelen op vrijdag 17 april plaats.
Wij zoeken ouders die willen helpen bij de organisatie van deze gezellige ochtend. Het gaat om het begeleiden van een
groepje kleuters of het begeleiden van een spelactiviteit.
Vanaf volgende week maandag 9 maart (tot vrijdag 20 maart) hangt er een lijst in de hal van de school. Wij zien uw
inschrijving graag tegemoet! Heeft u vragen? Juf Marleen en juf Hannah beantwoorden deze graag voor u!
Van onze schooljournalisten
Voorleeswedstrijd
Afgelopen Donderdag 20 Februari was Lotte een leerling van onze school uit groep 8, een deelnemer die meedeed aan de
regionale voorleeswedstrijd. Deze wedstrijd heeft ze gewonnen en nu mag ze door naar de volgende ronde: de
Provinciale voorleeswedstrijd. Ik heb haar over de regionale voorleeswedstrijd geïnterviewd.
Met welk boek heb je gelezen?
Ik heb voorgelezen uit het boek operatie zeer ernstige ramp.
Wat was jouw reactie toen je hoorde dat je won?
Ik sprong een gat in de lucht en gilde van blijdschap en eerst geloofde ik het niet helemaal, maar daarna besefte ik het
pas.
Hoe vond je het om mee te doen?
Ik vond het een superleuke ervaring, omdat je het voor een hele grote zaal mocht doen en dat was supergaaf, en ook
leuk was dat het publiek om mijn stukje lachten.
Vond je het spannend?
Ik vond het op het begin niet heel spannend, alleen toen ik bijna moest voelde
ik de spanning wel, maar toen ik eenmaal begon vond ik het superleuk.
Had je verwacht dat je zou winnen?
Ik had het echt totaal niet verwacht, want iedereen was heel erg goed en
iedereen had ook iets wat diegene heel goed kon.
Ik vond het nogmaals superleuk om mee te doen en ik ben ook mega blij dat
ik heb gewonnen, op naar de volgende ronde.
Lotte en Joëlle
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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
Goede Vrijdag/Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

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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