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Agenda 

 
Datum Activiteit 

24 juni Gebedsgroep 

26 juni Studiedag, alle leerlingen vrij 

29 juni Excursie groep 3-4 ‘Ontdek het slootleven’ 

07 juli Volgend Schooljournaal 

08 juli Juffen/Meesterdag 

Bijbelonderwijs 

Bijbelverhalen voor komende weken:  
Deze week vertellen we verder uit Handelingen vanaf hoofdstuk 27, waarbij de verhalen over Paulus centraal 
staan. De Bijbeltekst hierbij is uit Handelingen 27:25 “(Paulus zegt:) Houd dus moed, mannen, want ik stel 
vertrouwen in God en verwacht dat het zo zal gaan als me gezegd is.” We zingen onder andere: “Wij zullen 

opstaan” en “Tot aan die dag”. 

Van de directie 

Personeel 
We nemen deze week afscheid van onze stagiaire Jedidja Kersseboom, die het hele jaar door in diverse groepen stage 
liep. Ze was de laatste weken in groep 7-8 te vinden. Ook heeft juf Jedidja geholpen bij het opvangen van kinderen 
tijdens de Corona-sluiting. 
Juf Jedidja, dank u voor alle mooie lessen en fijne momenten. We wensen u veel succes bij het vervolg van uw opleiding, 
Gods zegen daarbij gewenst! 
 
Het nieuwe normaal…? 
We doen in onze school erg ons best om de regels rond Corona te handhaven. Geen ouders in de school en op het plein, 
afscheid nemen bij de brug en zelf naar je klas lopen. Handen wassen bij binnenkomst, geen handen schudden als je jarig 
bent…. De kinderen weten precies hoe het moet. Heel knap van jullie allemaal! 

We houden het vol, maar het is soms wel lastig. Want bij verkoudheidsklachten moet je thuisblijven. Dat geldt ook voor 
de leerkrachten, die anders misschien nog wel zouden doorwerken. Een leerkracht die zich afmeldt met verkoudheid krijgt 
een Coronatest. Dan moet er nog gewacht worden op de uitslag, voordat deze juf of meester weer op school kan komen. 
We doen ons best om in geval van een afwezige leerkracht vervanging te vinden. Verdelen van leerlingen over de andere 
groepen is geen haalbare oplossing. Als er geen vervanger beschikbaar is, kan het in het uiterste geval gebeuren dat uw 
kind thuis moet blijven… We hopen natuurlijk dat die situatie zich niet zal voordoen. 
  
Laatste schoolweken 
We zijn de laatste schoolweken heel druk met alle lessen en ook nog wel wat leuke activiteiten. Zo gaan de excursies van 
De Watersnip gewoon door en hopen we ook een leuke juffen/meesterdag te beleven. En de afscheidsavond en musical 
van groep 8 gaat door, maar alleen voor ouders op één avond en met gepaste afstand.  De ouders van groep 8 worden 
hierover rechtstreeks door meester Thomas geïnformeerd. 
 
Studiedag vrijdag 26 juni 
Aanstaande vrijdag zijn alle leerlingen vrij. Het team gaat dan aan de slag om het onderwijs van het afgelopen schooljaar 
te analyseren en evalueren. We bespreken onder meer de opbrengsten van de Cito-E toetsen, die de afgelopen weken 
zijn gehouden. Dit doen we om te weten op welk niveau we moeten starten na de zomervakantie. Het kan zijn dat 

sommige kinderen tijdens het thuisonderwijs verder gekomen zijn dan gemiddeld, of juist wat minder ver. Daar kunnen 
we dan op inspelen. Ook maken we de plannen voor volgend schooljaar en is er tijd om aan de rapporten te werken en 
de overdracht naar de volgende leerkracht voor te bereiden. 
 
Vragenlijst Coronatijd 
U heeft een email ontvangen met de uitnodiging om deel te nemen aan een vragenlijst over het onderwijs tijdens de 
Coronatijd. Deze vragenlijst staat nog tot aanstaande vrijdag 26 juni open. We waarderen uw mening zeer, dus bij deze 
nogmaals de oproep om via de link in de mail de vragenlijst in te vullen. Uw mening telt! We hebben inmiddels al 45 
reacties mogen ontvangen, veel dank daarvoor.  
 



2 
 

 

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

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

Voorbereidingen volgend schooljaar 
Er wordt al van alles voorbereid voor het volgende schooljaar: de groepen en leerkrachten, data voor gespreksmomenten 
en activiteiten. Het vakantierooster en data van studiedagen vindt u onderaan dit Schooljournaal.  
We kunnen u alvast melden dat we weer gaan werken met 5 combinatiegroepen, precies zoals we dit schooljaar werken. 
Nadere informatie komt in het volgende Schooljournaal.  

Uit de school 

Zendingsactie 2020 
Van de SAR ontvingen we dit bericht:   
 
Lieve kinderen,   
De zendingsactie van dit jaar verliep heel anders dan we hadden bedacht. Nadat jullie enthousiast aan de slag waren 
gegaan met de bestellingen en er gestreden werd om de hoogste stapel ballen, kwamen we opeens thuis te zitten. De 
lijsten gingen op de plank en we wisten niet of we de actie nog af konden maken. Maar gelukkig mogen jullie nu weer 
naar school en konden we de stroopwafels alsnog bestellen. Afgelopen vrijdag gingen er maar liefst 1489 pakjes 
stroopwafels met jullie mee naar huis! Mijke moest zelfs twee keer naar Waddinxveen rijden om alles mee te kunnen 
nemen. Groep 7/8 heeft goed geholpen met het verdelen hiervan, bedankt!  Hieronder zie je een overzichtje van het 
aantal verkochte pakjes per klas en welk kinderen er het meeste van hun groep hadden verkocht.  
• 1a/2a; 142 pakjes, Khloé 37 
• 1b/2b; 243 pakjes, Kiki 37 
• 3/4; 213 pakjes, Amy 30 
• 5/6; 442 pakjes, Deborah 54 
• 7/8; 449 pakjes, Coen 44  
Groep 7/8 won taart en de cadeaubon was voor Deborah uit groep 5/6!  
We kunnen het mooie bedrag van € 1.766,89 aan Stichting Gave overmaken! Wat hebben 
jullie je best gedaan en wat zijn we trots op jullie!  
Groetjes van Mijke en Barry (namens de SAR) 

 
Een vriezer in de grote hal vol met ijsjes...???? 
In 2020 geen Koningsdag en geen feesten rondom 75 jaar bevrijding.  
Daarom heeft de Oranjevereniging besloten om komende week voor alle kinderen van De Bron, 
Kranepoort en De Rakkertjes een traktatie neer te zetten in de grote hal. We zullen als school 
zelf een moment plannen om deze traktatie uit te delen. Dat wordt smullen!!! Oranjevereniging 
en COOP, bedankt!!  
 
Buitenles groep 3-4 'Ontdek het slootleven' 
Op maandag 29 juni gaat groep 3-4 naar buiten voor een les die wordt georganiseerd door de Watersnip-natuuractiviteiten. 
De les gaat over het ontdekken van het slootleven. In de groep vinden deze week de voorbereidende lessen plaats. 
Trek uw kind deze dag kleding en schoenen aan die vies mogen worden! We gaan buiten de paden. Bij regen een regenjas 
en laarzen. Via de klassenouder ontvangt u een oproep om ons te begeleiden. 
 
Alternatieve sportactiviteiten 
• In de Krimpenerwaard is Team Sportservice actief. Omdat er een aantal sportactiviteiten niet doorgegaan zijn, heeft 

deze organisatie een virtuele avondvierdaagse bedacht:  
Een jaar geen Avond4daagse is ondenkbaar. Daarom organiseert Team Sportservice Krimpenerwaard en Stichting 
Spomuza een speciale versie van het grootste wandelfestijn. Met de Virtuele Avond4daagse Krimpenerwaard kan 
iedereen zijn eigen individuele avond4daagse lopen. Met behulp van de speciaal Avond4daagse app, lopen 
deelnemers hun eigen routes op hun eigen moment. Zo wordt drukte en te grote groepsvorming voorkomen en 
natuurlijk wacht op 9 juli de medaille.  
De folder voor deze activiteit geven we bij dit Schooljournaal mee. Aanmelden kan tot 29 juni. 

• VV Gouderak houdt een open dag aanstaande zaterdag 27 juni. Ook hiervoor komt de uitnodiging mee naar huis. 
Aanmelden voor 24 juni, dus wees er snel bij! 
Van harte aanbevolen!  
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Van de Activiteitencommissie 

Het nieuwe schooljaar start met wat wijzigingen in de Activiteitencommissie. Maar 
eerst willen we de volgende ouders bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren. 
Anja Boon (moeder van Coen) stopt, omdat Coen naar het Voortgezet Onderwijs 
gaat. Cindy Vreeke (moeder van Milan, Olivia en Tycho) stopt, omdat ze gaan 
verhuizen. Lisette Terlouw (de moeder van Lucas en Jesse) stopt dit jaar ook met 
haar taken binnen de Activiteitencommissie.   
Allen heel hartelijk bedankt voor jullie bijdrage en inzet de afgelopen jaren! 
Omdat er een aantal leden stoppen, zijn we nog weer hard op zoek naar nieuwe AC-
leden! Vind je het leuk om met praktische zaken binnen de school te helpen, 
organiseren en ondersteunen? Meld je dan aan!! 
Voor informatie kun je terecht bij juf Jannie of Rivka Davidse (moeder van Julia en Amy Plomp) 

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 

 

Zomervakantie Ma 20-07-20 t/m vr 28-08-20 

Vakantierooster 2020-2021 

Herfstvakantie  Ma 19-10-20 t/m vr 23-10-20 

Kerstvakantie Ma 21-12-20 t/m vr 01-01-21 

Voorjaarsvakantie Ma 22-02-21 t/m vr 26-02-21 

Goede Vrijdag / Pasen Vr 02-04-21 t/m ma 05-04-21 

Meivakantie Ma 26-04-21 t/m vr 07-05-21 

Hemelvaart Do 13-05-21 t/m vr 14-05-21 

Pinksteren, hele week Ma 24-05-21 t/m vr 28-05-21 

Zomervakantie Ma 19-07-21 t/m vr 27-08-21 

 

Studiedagen 2020-2021 alle leerlingen vrij Studiedagen 2020-2021 onderbouw, groep 1 t/m 4 vrij 

Maandag 26-10-20 Woensdag 11-11-20 

Woensdag 20-01-21 Woensdag 13-01-21 

Maandag 01-03-21 Woensdag 17-03-21 

Vrijdag 25-06-21 Woensdag 16-06-21 

 

Tenslotte 

Tenslotte wens ik u, mede namens het team, veel gezondheid, succes en liefdevolle momenten 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/

