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Agenda 

 
Datum Activiteit 

8 september Bijeenkomst gebedsgroep 

10 en 14 september  Ouder-vertel-gesprekken 

15 september Volgend Schooljournaal 

23-25 september Kamp groep 8 

30 september Schoolkorfbaltoernooi in Moordrecht (gr. 3-8)  

Bijbelonderwijs 

Bijbelverhalen voor komende weken:  
De Bijbelverhalen en de liederen die hierbij gezongen worden, zijn de komende weken vrije keuze van de juffen 
en meester. 
 

Van de directie 

Een nieuw schooljaar 
Gisteren zijn we weer met frisse moed van start gegaan. Wat fijn om alle kinderen weer te zien en 
om alle vakantieverhalen te horen. Er waren helaas twee kinderen ziek, van harte beterschap voor 
jullie!   
 

We vinden het jammer dat we u als ouders ’s morgens niet binnen kunnen ontmoeten… De 1,5 meter is lastig genoeg om 
vol te houden, maar zo belangrijk…    
 
Een nieuw schooljaar is altijd een beetje spannend: een nieuw lokaal en andere juf of meester, een ander plekje in de groep 
of helemaal nieuw op onze school…. De meester en de juffen vinden het ook altijd best spannend: wat zal het jaar brengen?    
 
We hopen er samen met de kinderen en met u als ouders een goed schooljaar van te maken! Met aandacht voor ieder kind 

op De Bron, een goede basis.    
 
Kijkje in de groep?  
Ouders van kinderen van groep 1 kunnen hun kind in de gang van de school brengen. Wel met de 1,5 meter afstand…   
 
Bent u nieuwsgierig naar het plekje dat uw kind heeft in de groep of wil uw kind u iets laten zien, dan kunt u na schooltijd 
even samen met uw kind naar binnen lopen. Het gaat daarbij niet om een vraag aan de leerkracht, maar alleen om 
belangstelling voor wat uw kind u wil laten zien. Deze mogelijkheid is er het gehele schooljaar, tussen 14.15 en 14.30 uur, 
maar niet op woensdag. Op woensdag is er wekelijks spreekuur van de leerkrachten.  
 
Ventilatie  
De afgelopen weken was er veel te doen rond ventilatie in gebouwen. Volgens de minister van Onderwijs was de ventilatie 
geen probleem, in het bouwbesluit staat genoeg hierover. Toch kwam vorige week de opdracht aan alle schoolbesturen om 
de ventilatie van de schoolgebouwen te onderzoeken. Dat doet de PCPO dan ook, via een opdracht aan het bouwkundig 
adviesbureau. Ons ventilatiesysteem haalt voor alle lokalen de lucht van buiten en blaast de gebruikte lucht via het dak 
weer weg. Intussen houden we de CO2 waarden in de school in de gaten, door middel van een CO2 meter. En we luchten 
extra voor schooltijd, in de pauzes en na schooltijd...  

 
Gezondheid en klachten  
Net als voor de vakantie geldt: bij verkoudheidsklachten meldt u uw kind ziek. Bij twijfel kunt u het best de huisarts 
raadplegen. We hopen natuurlijk dat iedereen gezond blijft!  
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Informatieavond en ouder-vertelgesprekken    
Dit schooljaar is er geen informatieavond aan het begin van het schooljaar. De regels rond 
Corona maken dat niet mogelijk. De informatie die de leerkrachten hebben verzameld wordt 
via een email naar u verzonden op maandag 7 september. Hebt u vragen over deze 
informatie, dan kunt u zich via mail of telefonisch melden bij de leerkracht.  
 
Wat wel doorgang kan vinden: de ouder-vertelgesprekken op 10 en 14 september. De ouder-
vertelgesprekken zijn bedoeld voor ouders die de leerkracht iets willen vertellen over hun 
kind. Het gaat daarbij om nieuwe ontwikkelingen. Wat in het vorige schooljaar al bekend was, is door de leerkrachten aan 
hun opvolger overgedragen.   
 
Bij dit Schooljournaal ontvangt u een formulier waarop u de bijzonderheden voor uw kind thuis alvast kunt invullen. U laat 
het formulier tijdens het ouder-vertelgesprek bij de leerkracht achter, zodat de informatie kan verwerken.   
 
U kunt zich aanmelden via de gespreksplanner in Parro. De leerkrachten zetten de mogelijkheden voor de planning hiervoor 
aanstaande donderdag 3 september open. Vanaf dat moment kunt u terecht om een tijdstip voor uzelf te reserveren.    
 
Parro voor foto’s en korte berichten,  ook voor het plannen van gesprekken   

We werken op onze school met Parro, de veilige besloten omgeving waarop foto’s en korte berichten 

eenvoudig met u gedeeld kunnen worden. Elk jaar wordt centraal de koppeling per leerjaar 
aangemaakt. De meeste ouders zijn al gekoppeld aan Parro. Voor een aantal ouders staat een mail 
in de mailbox, waar de bevestiging nog moet worden gegeven. Wilt u controleren of uw koppeling 
met Parro werkt? Ouders van nieuwe leerlingen die in de loop van het schooljaar op school komen, 

worden op dat moment via een mail uitgenodigd.  
 
Een handige functie van Parro is de gespreksplanner. De leerkracht zet daarbij een lijst van alle beschikbare tijdstippen open, 
u kunt zelf via Parro een tijd kiezen en zich aanmelden. Daarbij geldt: wie het eerst komt heeft de meeste keuze. U hoeft 
dan dus geen aanmeldbriefje meer in te leveren, het maken van de afspraak gaat eenvoudig via de Parro-app.   
 
Parro is niet bedoeld voor uitgebreide informatie. Daarvoor gebruiken we de email, via de bij ons bekende emailadressen. 
Overigens komt het regelmatig voor dat mails niet bij alle ouders aankomen, met name bij hotmailadressen. De mail is 
dan meestal wel aangekomen, maar als spam geblokkeerd. Het is daarom handig om regelmatig bij de ongewenste mails te 
kijken of uw spambox te checken.    
 
Privacyregeling 
De wet op de privacy geeft aan dat een organisatie zorgvuldig moet omgaan met persoonsgegevens en andere 

privacygevoelige informatie.    
 
We geven daarom geen leerlingenlijsten mee naar huis. U kunt via het ouderportaal in ParnasSys wel zien bij welke kinderen 
uw kind in de groep zit. Emailadressen worden alleen met een bepaald doel met een ouder gedeeld: de klassenouders 
kunnen hun werk niet doen zonder actuele emailadressen, dus dat is een geldige reden om die adressen door te geven. De 
klassenouders gaan er zorgvuldig mee om en verwijderen de adressen van hun computer na afloop van hun taak.    
 
Ouders van nieuwe leerlingen ontvangen een formulier waarop om hun toestemming gevraagd wordt voor het delen van 
beeldmateriaal(foto’s) via diverse soorten media. Voor ouders die hun kind al langer hier op school hebben geldt dat de 
toestemmingskeuze van vorig jaar blijft staan. U kunt altijd uw keuze wijzigen via Parro.   

Uit de school 

Gymlessen  
De gymlessen worden dit schooljaar weer gegeven door een vakleerkracht: meester 
Gunnar Antonissen van de organisatie Synerkri. Op die dagen zijn de gymkleren en schoenen dus 
nodig. Wij adviseren het dragen van gymschoenen in verband met de veiligheid.  
De kleutergroepen gymmen alleen op maandag, de overige groepen op maandag en donderdag.  

 

Van de Borre leesclub  
Vandaag ontvangen de kinderen van groep 1 en 2 allemaal een leesboekje van de Borre leesclub: “Borre en de mol”. Veel 
leesplezier gewenst!  
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Kamp groep 8!   
Nog even en dan is het zover: groep 8 gaat op kamp! Dit jaar gaan we van woensdag 23 september 
t/m vrijdag 25 september 2020.  
Naast meester Thomas gaat juf Lizeth ook alle drie de dagen mee. De kinderen en de leiding hebben er 
al veel zin in! Er gaan natuurlijk ook twee ouders mee, namelijk Perry van der Ree (vader van Christian) 
en Rivka Davidse (moeder van Julia). Binnenkort ontvangen de ouders van groep 8 meer informatie 
via een aantal brieven.     

We hopen op een goede voorbereiding met elkaar!    
  
Schoolkorfbaltoernooi  
Op 30 september is het zover... Het schoolkorfbaltoernooi voor de groepen 3 t/m 8 vindt dan 
plaats bij de IJsselvogels in Moordrecht!  Groep 3 t/m 5 speelt de wedstrijden ’s middags, groep 6 
t/m 8 is ’s avonds aan de beurt.  
Binnenkort ontvangt u een brief waarmee u uw zoon / dochter kunt inschrijven.   
Het zou natuurlijk fantastisch zijn als er weer veel kinderen van onze school meedoen.   
We verheugen ons al op een mooi en sportief toernooi!    
 
Klasseouder 

Wat fijn dat we weer voor elke groep een klasseouder hebben gevonden. Deze ouders gaan ons helpen bij 

het zoeken naar hulpouders voor diverse activiteiten dit schooljaar. U kunt dus dit jaar, via de mail, een 
oproep krijgen van deze ouders voor een bepaalde activiteit in de groep van uw kind. 
Hierbij de namen: groep 1a/2a Corianne Gorissen (moeder Nina); groep 1b/2b Angelica Teunissen (moeder 

Delailah); groep 3/4 Gerdine van de Velde (moeder Suza); groep 5/6 Marianne van der Wal (moeder Daan); groep 7/8 
Marjan van der Ree (moeder Christian). Ouders alvast bedankt en veel succes en plezier met deze taak! 
 
Hulpouders toezicht op het plein tijdens de lunchpauze 
Gelukkig is ook dit lijstje compleet. De volgende ouders gaan ons hierbij weer helpen: Andries Veldman (vader Denise, Eline 
en Lianne); Anja Kool (moeder Deborah); Jorine Busstra (moeder Selyna en Armando); Angela Slegtenhorst (moeder Jimmy 
en Nikki); Diana Vos (moeder Aron); Tamara Evengroen (moeder Ian en Yara); Patricia Pons (moeder Lizzy); Marianne van 
der Wal (moeder Daan); Elze Bos (moeder Jonathan en Lucas). 
Ook deze ouders alvast weer bedankt en ook voor jullie veel plezier en succes met deze taak! 
 
Bedankt!  
Zoals elk jaar heeft Corrie de Gier onze post weer ontvangen en in de vakantie bewaard. Ook heeft ze de papiercontainers 
op straat gezet op de ophaaldag (een heel zware klus). Daarnaast is Corrie creatief bezig geweest met de haaknaald: Jip 
en Janneke voor beide kleutergroepen! En tenslotte: de binnenbellen, die heel veel geluid maakten zijn nu wat gedempt… 

Corrie heeft van de oude schoolshirts hoesjes gemaakt die om de bellen passen.    
Corrie, we zijn er heel blij mee! Hartelijke dank voor al je inzet!   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de schooljournalisten 

Dit keer een bijdrage van de journalisten Jonas en Christian. 
 
Vraag 1: Hoe was je vakantie 
Dex (7): Leuk in Duitsland gingen we zwemmen en in zeeland gewinkeld en ijsjes gegeten, we zijn uiteten geweest en we 
hebben mijn verjaardag gevierd 
Sarah (6): leuk we gingen naar Duinrell met onze eigen boot dus gingen we varen we gingen ook nog vissen vanuit die 
boot we hebben een snoekbaars en een baarsje gevangen 
 
Vraag 2: Heb je school gemist en waarom 
Dex: Nee ik wou liever thuisblijven 
Sarah: ja want ik wou heel graag naar groep 3 maar wel jammer dat ik niet meer in de kleuterklas zit 
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Vraag 3: Vind je het weer leuk om naar school te gaan en waarom 
Dex: Nee omdat er nu heel veel irritante jongens zijn 
Sarah: een klein beetje want ik mis ook wel weer de vakantie ik wou 3 dagen in Duinrell blijven maar mijn verjaardag moest 
gevierd worden dus dat kon niet 
 
Vraag 4: Wat vind je van je juf 
Dex: Een beetje streng  
Sarah: leuk maar ook een beetje saai omdat ze soms ook boos is en iedereen zij dat juf Alice streng was maar ik vind haar 
best lief 
 
Vraag 5: Hoe vind je je nieuwe klas 
Dex: Leuk maar soms ook saai 
Sarah: Leuk want ik ben samen met Jesse en Fabiënne de grootste. 
 
Vraag 1: Hoe was je vakantie 
Mees (9): Leuk we waren met zijn allen naar een pretpark toe bijna elke dag 
Yvonne (8): Leuk want we gingen naar heel veel plaatsen we gingen eerst naar Archeon ook een keer naar een attractiepark 
 

Vraag 2: Heb je school gemist en waarom 
Mees: Nee ik vond het best lekker om niet te werken 
Yvonne: ja omdat ik mijn klas niet echt veel kon zien 
 
Vraag 3: Vind je het weer leuk om naar school te gaan en waarom 
Mees: ja eigenlijk ook wel want ik zie mijn vrienden weer 
Yvonne: ja om weer dingen te leren en om mijn vrienden te zien 
 
Vraag 4: Wat vind je van je juf 
Mees: Best wel aardig 
Yvonne: lief en aardig 
 
Vraag 5: Hoe vind je je nieuwe klas 
Mees: Wel leuk omdat ik daar ook nog vrienden heb en die zitten nu ook bij mij in de klas 
Yvonne: best leuk maar ik moet wel een klein beetje wennen 

Van de activiteitencommissie 

De activiteitencommissie is van 10 leden naar 5 leden gegaan. Super dat Rivka Davidse (moeder Julia en Amy); Remel Kok 
(moeder Lodewijck), Jackie Brito (moeder Sjoerd en Joël) ; Elze Bos (moeder Jonathan en Lucas); Serena Robijn (moeder 
Dani en Sofia), ons hierbij willen helpen.  
Maar we zijn echt nog op zoek naar nieuwe mensen! 
Gelukkig kunnen we al wel de moeder van Dani en Duuk uit groep 2/3, Miriam Rijsdijk, welkom heten. Zij wil het AC-team 
komen versterken.  
Dank je wel, veel succes en plezier! 

Van de bibliotheek 

Wist u dat kinderen tot 18 jaar gratis lid kunnen worden van de bibliotheek? De bibliotheek 
Gouderak is een vestiging van De Bibliotheek Krimpenerwaard en heeft heel veel te bieden. 
Bekijk ook de website www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl voor alle overige openingstijden en 
mogelijkheden met een lidmaatschap.    

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/


5 
 

 

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

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


