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Agenda 

 
Datum Activiteit 

14 juli Laatste Schooljournaal 

14 juli Afscheidsavond groep 8 

15 juli Kijkje in de volgende groep 

16 juli  Zwemmen met groep 3 t/m 7 

17 juli Laatste schooldag, gewoon tot 14.15 uur,  
daarna start zomervakantie 

31 augustus Eerste schooldag 

1 september Schooljournaal 1 

10 en 14 september  Ouder-vertel-gesprekken 

Bijbelonderwijs 

Bijbelverhalen voor komende weken:  
 
De weken tot aan de zomervakantie is een vrije invulling door de leerkrachten.  
 

Welkom en afscheid 

Na de zomervakantie komen er meerdere kinderen nieuw op school: 
in groep 6 komt Ivana Boele, haar zus Isabel komt in groep 8. We kennen hen nog van een 
paar jaar geleden, toen ze bij ons op school zaten. Ze verhuizen met het gezin terug naar 
Gouderak. Vanuit Moordrecht komt Lieke Kool in groep 7.  
Na de zomervakantie starten de kinderen in groep 1 die in de vakantie jarig zijn: Rhodé Struijk 
op 23 juli, Jod Almussa is op 29 juli jarig en David Chmielewski op 24 augustus. Alvast een 
mooie verjaardag gewenst.  
Van harte welkom allemaal, we wensen jullie een fijne tijd op De Bron.  

 
Er zijn ook kinderen die afscheid gaan nemen. Natuurlijk alle kinderen van groep 8, zij zwaaien af om naar het 
voortgezet onderwijs te gaan. Noah Robijn gaat na de zomervakantie in Gouda naar school. Daarnaast 
vertrekken Lisa en Jens Slingerland naar Nieuwerkerk aan den IJssel, zij zijn al verhuisd. Olivia en Tygo Vreeke 
gaan in de zomervakantie verhuizen naar Waddinxveen. En Kiki Twigt verhuist naar Vleuten. Voor jullie allemaal: 
fijn dat je bij ons op school zat en heel veel succes en plezier op je nieuwe school. 

Van de directie 

Het laatste Schooljournaal van dit jaar 
Wat een bijzonder jaar hebben we achter de rug. We hadden vooraf nooit kunnen bedenken dat we een periode geen 
school zouden hebben, maar thuis aan de slag moesten. Het Coronavirus: te klein om te zien, maar met een enorme 
uitwerking in de wereld. Wat de toekomst gaat brengen is nog onzeker. Kunnen we volgend jaar weer “gewoon” gaan 
doen? Of komt het oude normaal niet meer terug? We moeten het maar afwachten. Eerst gaan we van een welverdiende 
vakantie genieten. Namens het team wens ik u een gezegende tijd van rust toe! 
 
Ouders Bedankt! 
Ook namens het hele team: hartelijk dank voor alle extra inspanningen die u heeft geleverd om uw kind 
onderwijs te geven. Natuurlijk ook voor alle praktische hulp die we van u hebben mogen krijgen. Bij dit 
Schooljournaal ontvangt u het tijdschrift Ouders bedankt!, bij wijze van dank voor alle hulp van dit 
schooljaar. 
 
Schoolgids 
Zoals elk jaar ontvangt u bij dit Schooljournaal de Schoolgids voor het nieuwe cursusjaar. Alle wetenswaardigheden, 
vakanties en belangrijke data staan er in, voor zover we die nu weten. Noteert u de data alvast in uw agenda? De Schoolgids 
en de jaarkalender komen ook op onze website als naslagmogelijkheid. 
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Looproutes na de zomervakantie 
Aan het eind van de laatste week van de zomervakantie ontvangt u via mail de laatste richtlijnen over naar school lopen en 
brengen/halen van de kinderen. Er is nu nog zoveel niet bekend, dat het beter is om de afspraken daarover kort voor het 
nieuwe schooljaar door te geven. Dus houd uw mailbox in de gaten…  

Uit de school 

Kijkje in de volgende groep 
Op woensdagmorgen gaan alle leerlingen alvast een kijkje nemen in de groep waar ze na de zomervakantie beginnen.  
 
Zwemmen 
Donderdag 14 juli gaan we met de groepen 3 t/m 7 zwemmen. Om 12.00 uur worden we in het zwembad 
verwacht. We gaan eerst lekker lunchen met onze eigen lunchpakketjes en daarna lekker vrij zwemmen. 
Dus graag zwemkleding mee en er mogen ook opblaasspullen meegenomen worden. De kinderen gaan 
om 14.15 uur vanuit het zwembad naar huis. Wij hopen op een gezellige middag met elkaar! 
 
Schoolshirts 
Onze oranje schoolshirts zijn een beetje sleets aan het raken. Daarom hebben we nieuwe sporthesjes laten maken bij 
Vormekaar, fris oranje met witte opdruk. De oude shirt mogen mee naar huis om thuis nog fijn in te spelen. Groep 8 krijgt 

vandaag een shirt mee, de andere kinderen komen donderdag aan de beurt. 
 
Actie Rabobank Hollandse IJssel 

De Rabobank stuurde ons een doos met vakantietips in de buurt: Voor een heerlijk vakantiegevoel hoef je 
niet persé op reis, dichtbij  huis vinden we de allerfijnste vakantiespots. Wij van Rabobank Hollandse IJssel 
hebben een aantal van die avontuurlijke ‘eropuitjes’ in de Krimpenerwaard uitgelicht op een overzichtelijk 

kaartje. Onder het motto: dichtbij op ontdekkingsreis, laat je verrassen. En als klap op de vuurpijl: een waardebon voor 
het tweede ijsje gratis bij Kaasboerderij Hoogerwaard. Het Kids-zomervakantiekaartje komt vandaag mee naar huis. 
 
Activiteiten komende tijd 
• De afscheidsavond voor groep 8 op dinsdag 14 juli gaat door met inachtneming van de afstandsregels. Dus alleen 

met ouders, bij klachten thuisblijven en 1,5 meter afstand respecteren. 
• Informatieavond begin schooljaar: deze avond vervalt, omdat er geen 1,5 meter afstand geregeld kan worden. U 

krijgt de informatie begin van het nieuwe schooljaar via mail uitgereikt. Wel is er ruimte voor de jaarlijkse ouder-
vertel-gesprekken. Daarvoor komt via Parro de planning naar u toe, de gesprekken zijn gepland op 10 en 14 
september. 

• De schoolreis wordt uitgesteld tot later in het schooljaar, als er meer duidelijkheid is over wat wel en niet 

georganiseerd kan worden. 
• Het schoolkamp voor groep 8 gaat wel door, de organisatie van het kamphuis de Koebel ontvangt ons graag         

van 23-25 september. 
 
Lekker blijven lezen…. 
Met de gratis Vakantiebieb-app is er een mooi aanbod  
aan leuke boeken voor kinderen!  
Van harte aanbevolen!  
 
Witte Tent Week Gouderak 

De Witte Tent Week gaat dit jaar wel door, alleen ook iets anders dan we gewend zijn doordat er rekening 
gehouden moet worden met de maatregelen in verband met corona. Zo moet je je dit jaar van tevoren opgeven 
als je bij een activiteit aanwezig wilt zijn. 
Bij dit Schooljournaal ontvangen jullie een flyer met meer informatie. 

Voor de schooljournalisten 

Hartelijk dank, Schooljournalisten! 

Lotte en Joëlle uit groep 8 waren de afgelopen tijd in actie als onze Schooljournalisten. Erg leuk om jullie stukjes te lezen. 
Dank je wel! We zijn benieuwd naar jullie opvolgers, die na de zomervakantie gekozen zullen worden. 

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/
https://www.onlinebibliotheek.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 

 
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 

En… lekker blijven lezen hè?  
Voor u allen een mooie zomertijd gewenst! 
A. Vaatstra-Bukman, directeur. 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.hanestede.nl%2Ftent-2%2F%3Flang%3Dde&psig=AOvVaw0ozJ0EwGf4w_kNRP_B0oSd&ust=1594735359958000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCW88qyyuoCFQAAAAAdAAAAABAF

