
                                        

 

 
 

Nummer 13 – 17 maart 2020 

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

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

 

 

Agenda 

 
Datum Activiteit 

Deze en volgende week 15 minutengesprekken, via telefoon 

31 maart Volgend Schooljournaal 

Bijbelonderwijs 

Bijbelverhalen voor komende weken:  
We lezen de komende week de Bijbelverhalen uit Johannes vanaf hoofdstuk 9: De blindgeborene, Lazarus, 
zalving, intocht, Pascha, voetwassing. De Bijbeltekst die we leren is Johannes 11:25 “Maar Jezus zei: ‘ik ben de 
opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft’.”  

Wellicht kunt u thuis deze Bijbelgedeelten met uw kind lezen? 

Van de directie 

Wat een bijzondere tijd, een schoolsluiting hebben we nog nooit meegemaakt. We hebben hier dus ook geen ervaring 
mee, geen draaiboek voor. We doen ons best om alle dingen die geregeld moeten worden goed te overdenken en te 
communiceren. De ontwikkelingen volgen zich landelijk snel op, soms spreken berichten elkaar tegen. Laten we met 
elkaar het hoofd koel houden en doen wat nodig is om zo gezond mogelijk door deze periode heen te komen. Wij doen 
vanuit school wat nu nodig is om het leren van de kinderen zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Dat is voor u thuis 
een hele uitdaging, dat realiseren wij ons zeker. Ik wens u namens het team veel sterkte toe in het liefdevol en geduldig 
begeleiden van uw kinderen. Gods zegen daarbij is ook voor deze tijd onmisbaar, die wensen we u van harte toe. 
 
Alternatieve 15 minutengesprekken 
We hebben u gisteren via mail op de hoogte gesteld: de 15 minutengesprekken worden omgezet naar een telefonisch 
gesprek op maat. Dat houdt in: als de leerkracht een gesprek noodzakelijk vindt wordt u uitgenodigd om via de Parro-
agenda een tijd te selecteren. Wanneer uzelf een gesprek wilt met de leerkracht, stuurt u dan een mail naar de 
groepsleerkrachten, dan krijgt u ook de gelegenheid om een tijd te kiezen voor een telefonisch 15 minutengesprek. Houdt 
u zich tijdens het telefoongesprek wel aan die 15 minuten alstublieft… 
Voor alle overige leerlingen wordt via het ouderportaal een notitie gedeeld, waarin u kunt lezen wat de leerkracht met u 
had willen bespreken. Deze notitie staat vanaf donderdag 19 maart 12.00 uur klaar. Mocht er nog geen notitie zichtbaar 
zijn op dat moment, dan ligt dat aan de verwerkingstijd die ParnasSys nodig heeft. In dat geval vragen we uw geduld. 
 
Kinderopvang 
Met Royal Kids is contact over de kinderopvang in deze tijd. Zodra er meer bekend is krijgen de ouders die het betreft 
daarover bericht. 
 
Lespakketten  
De klassen zijn wel vreemd leeg, zo zonder kinderen. We missen jullie hoor!  
Morgenochtend, woensdag 18 maart, staan de lespakketten gereed om opgehaald te worden. U heeft daarover gisteren 
via mail een tijdschema gekregen, op alfabet van achternamen. Elk kwartier komen dan een aantal kinderen via het plein 
naar binnen, halen in hun lokaal het lespakket op en nemen het geheel in een stevige tas (graag meegeven!) weer mee 
naar huis. De ouders van de kinderen van groep 1 en 2 krijgen morgenochtend een mail van de leerkracht met suggesties 
voor activiteiten om thuis te doen. 
 
Er is per gezin vanaf groep 3 één kleine laptop beschikbaar. Deze laptops zijn genummerd, wij houden bij welk gezin 
welke laptop thuis heeft. Wij geven de laptops mee in het vertrouwen dat u: 
▪ toeziet op een verantwoord gebruik, kinderen bezoeken geen omstreden websites, maar alleen de omgeving voor 

schoolwerk; 
▪ voorzichtig met de laptops omgaat, schade of kwijt raken wordt in rekening gebracht;   
 
In de laptop zit een blad met instructies over het gebruik. Graag goed doorlezen en bewaren.  
Voor de inlog op Basispoort krijgt u per kind een email van Basispoort, dat is dus geen spam… 
Via onze website www.debrongouderak.nl kunt u onder knop Leerlingen de inlogknop vinden naar de leerlingenomgeving 
van de school. 
 

http://www.debrongouderak.nl/
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De leerkracht is dagelijks beschikbaar om advies te geven als een kind vastloopt met de leerstof. U kunt de leerkracht 
mailen met de vraag, het antwoord kunt u dagelijks verwachten tussen 9 en 10 uur en tussen 13 en 14 uur. Dit geldt 
alleen voor de werkdagen van elke leerkracht. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Stroopwafelactie 
Er is heel hard gewerkt door de kinderen om zoveel mogelijk stroopwafels te verkopen. De 
ballenmeter in de gang zit bijna tot bovenaan vol! Super bedankt allemaal! 
In verband met het coronavirus loopt de stroopwafelactie ook iets anders dan gepland. Wij willen 
de kinderen vriendelijk verzoeken te stoppen met het verkopen van de stroopwafels. Morgen 
(woensdag 18 maart) komen de kinderen van groep 3 t/m 8 op school om spullen te halen, we 
willen jullie vragen om dan de lijst + het zakje met geld mee te nemen en in te leveren. Kinderen 
kunnen meteen ook de lijst + het zakje geld van een jonger broertje/zusje uit groep 1/2 
meenemen. Voor de kinderen uit groep 1/2 zonder oudere broer/zus geldt: berg het geld goed op 
en neem het mee zodra we weer op school komen. Later bepalen we wanneer de stroopwafels 
uitgedeeld gaan worden, u wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.  
 
Afgelastingen en uitgestelde activiteiten 
Alle activiteiten in en rond school zijn voorlopig afgelast of worden uitgesteld. 
Schoolvoetbal, verkeerslessen, excursies, gebedsgroep, Koningsspelen, noem maar op.  
Ook de ouderavond Kanjertraining op 2 april gaat niet door. Deze wordt komend schooljaar weer opnieuw gepland. 
De Kangoeroewedstrijd gaat in aangepaste vorm wel door, de ouders van deelnemende leerlingen krijgen hierover 

mailbericht van meester Thomas. 
 

Uit de school 

Sjors Sportief & Creatief  
Uiteraard onder voorbehoud van de ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus, 
plaatsen we toch de informatie over dit leuke project. De gemeente Krimpenerwaard start 
in april met een sportstimuleringsproject: Sjors Sportief & Creatief. Hiermee willen ze 
kinderen op een laagdrempelige manier in aanraking laten komen met diverse vormen van 
sport en cultuur in de Krimpenerwaard, zonder dat ze direct lid hoeven te worden. Denk 
hierbij aan activiteiten als: kinder paintball outdoor, polder survival, Koreaans karate of 
volleybal.  
Wellicht bent u als ouder en kind hiervoor geïnteresseerd. Vanaf woensdag 8 april starten de inschrijvingen via de website: 
https://www.sjorssportief.nl 
 
Ouderbijdrage 
We hebben al best wat betalingen mogen ontvangen voor de vrijwillige ouderbijdrage over 2020. Maar we missen toch nog 
wel van 20 gezinnen de betaling voor de bekostiging van veel activiteiten die niet uit het budget voor het onderwijs betaald 

kunnen worden, zoals het Sinterklaasfeest, viering van christelijke feestdagen, typecursus groep 6, sportdagen, iets lekkers 
tijdens buitenschoolse activiteiten etc. 
Daarom nogmaals de oproep om de betaling in orde te maken. Het gaat om € 25,00 per kind. U kunt de bijdrage overmaken 
op rekeningnummer NL70 RABO 0322 5070 14  t.n.v. PCPO Krimpenerwaard onder vermelding van: Ouderbijdrage 
voornaam/voornamen van uw kind(eren) . Vast heel hartelijk dank hiervoor. 
 
 

Leeg lokaal en 
leerkrachten druk bezig de 

lessen voor te bereiden 

Dinsdagmorgen:  
lege gang 

Alle spullen voor 
thuisonderwijs liggen klaar 
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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 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 

 
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 

Vrijdag 26 juni 2020 Woensdag 17 juni 2020 

Tenslotte 

Tenslotte wens ik u, mede namens het team, veel succes en gezonde fijne weken toe. 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/

