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Agenda 

 
Datum Activiteit 

11 november Studiedag onderbouw: groep 1 t/m 4 vrij 

13 november Lootjes trekken groep 5 t/m 8 

17 november Volgend Schooljournaal 

17 november Schoen zetten voor groep 1-2 

Lied van de week 

Het lied deze week is ‘Mijn Vader dank U wel’ en vanaf 9 november ‘Kom aan boord’ voor de onderbouw. De bovenbouw 
zingt deze week ‘Kom tot de Vader’ en vanaf 9 november ‘Stil, mijn ziel, wees stil’.  

Van de directie 

Weer een persconferentie… 
Het blijft een onzekere tijd: wat mag wel en wat niet, hoe houden we op een 
positieve manier contact met u als ouders, hoe blijven we het onderwijs goed 
vormgeven, ook als er meerdere kinderen niet aanwezig zijn? Voor u thuis is het 
ook spannend, zeker als het gaat om werk en inkomen en om gezondheid.  
Uit onderzoek bleek dat kinderen zich ook zorgen maken en onzeker zijn over de 
Coronasituatie. We hopen dat we de school niet hoeven te sluiten, zoals in het 
voorjaar. 
Het stemt ons dankbaar, dat tot nu toe geen klassen thuis moesten blijven 
vanwege een probleem met ziekte en vervanging. We doen ons best om dat zo te houden, maar helemaal uitsluiten kunnen 
we dat natuurlijk niet. Als er bij afwezigheid van een leerkracht geen vervanger gevonden kan worden, zou het kunnen 
gebeuren dat een klas thuis moet blijven. In het geval dat  zo’n situatie langer dreigt te duren, zorgen we dat er werk voor 
de kinderen klaargemaakt wordt. Dat kost even tijd, we proberen na 1 á 2 dagen de lespakketten klaar te hebben. 
Op afspraak kunt u als ouder op school binnenkomen, voor een gesprek over uw kind, of met een begeleider van buitenaf. 
We blijven daarbij alert op de 1,5 meter afstand. 
Oproep: wanneer binnen uw gezin iemand positief getest wordt, wilt u dat dan melden op school en uw kind thuis houden! 
 
Schoolbezoek directeur-bestuurder 
Op 10 november komt dhr G.T. Tissink, de directeur-bestuurder van de PCPO Krimpenerwaard op bezoek op onze school. 
Hij zal diverse groepen bezoeken, gesprekken voeren met leerlingen van de leerlingenraad en met ouders van de 
Medezeggenschapsraad en de Schooladviesraad, hij zal ook met het team spreken. Doel van het bezoek is: een beeld krijgen 
van wat er speelt op school, waar de betrokkenen blij mee zijn en waarover zij zich zorgen maken.  Aan het eind van het 
bezoek worden de ervaringen en opvallende dingen gedeeld met de directeur. Heeft u dingen om door te geven aan de 
heer Tissink, dan kunt u dat melden bij de ouders van de MR: Marjan van der Ree (marjanvanderree@tele2.nl) en Andries 
Veldman (andries.veldman@hotmail.com). 
 
Tegemoetkoming voor mensen met een laag inkomen 
Heeft u een laag inkomen, dan kan het zijn dat uw kind bepaalde dingen niet kan doen omdat er geen geld voor is. Denk 
aan sportactiviteiten, muziekles of het behalen van een zwemdiploma. Van de gemeente Krimpenerwaard ontvingen we een 
aantal folders waarin mogelijkheden staan vermeld om een bijdrage te ontvangen voor activiteiten voor uw kind. Op de 
website van de gemeente kunt u meer informatie vragen: www.krimpenerwaard.nl/laaginkomen. U kunt ook via de directie 
een folder opvragen. Uw vraag wordt natuurlijk vertrouwelijk behandeld. 
 
Oudergesprekken op maat   
In de komende tijd (16-20 november) worden de oudergesprekken op maat gepland. De 
leerkracht belt u om u daarvoor uit te nodigen, als hij/zij daar behoefte aan heeft. Het 
gaat daarbij om dingen rond de ontwikkeling van uw kind, op leergebied, maar ook rond 
sociaal-emotionele ontwikkeling. Wanneer u zelf een gesprek wilt aanvragen, dan kunt u 
zelf de leerkracht bellen voor een afspraak. Mogelijk gaan deze gesprekken telefonisch 
plaatsvinden, dat hoort u nog. 
 
 

mailto:marjanvanderree@tele2.nl
https://jslag1.sharepoint.com/teams/bron/Administratie/Schooljournaal/Schooljournaals%202020-2021%20Wordversie/andries.veldman@hotmail.com
http://www.krimpenerwaard.nl/laaginkomen


2 
 

 

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

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

Wat gaat wel en niet door? 

▪ De viering van Dankdag op woensdag 4 november zal niet in de Dorpskerk plaatsvinden, maar op school in de eigen 
groep van uw kind. 

▪ Met Sinterklaas zijn we nog in gesprek, we gaan in elk geval wel het feest vieren, maar of de Sint er zelf bij zal zijn is 
nog de vraag. 

Uit de school 

Dankdag voor gewas en arbeid 

Aan de hand van de methode Levend Water bespreken we dingen met de kinderen waar we 

dankbaar voor zijn. En dat is heel veel… We kunnen danken voor gezondheid, voor onze 

gezinnen, voor de school, voor vriendjes en vriendinnetjes, voor het voedsel dat wij in overvloed 

kunnen kopen… Er zijn ook zorgen, die mogen ook bij God gebracht worden. We zijn er zeker 

van dat God altijd naar ons luistert! 

 

Sinterklaasperikelen…..    

Het lijkt misschien nog lang te duren maar voor we het weten is Sinterklaas weer in het land! We hebben alvast 
twee data voor u, de rest volgt later.    

Vrijdag 13 november: lootjes trekken in de groepen 5-8. Van alle kinderen wordt er verwacht dat ze een surprise 
en gedicht maken. De kinderen krijgen 5 euro van school, dit bedrag moet volledig besteed worden, als er geld over 
blijft, plak je het op de surprise.  
Dinsdag 17 november: de kleuters mogen hun schoentje zetten in de klas. Hiervoor mogen ze zelf een schoen 
meenemen die ze even kunnen missen.  

Van de Schooljournalisten 

Dit keer interviewden de journalisten twee kinderen uit groep 8 over het programma Movemates: 
➢ Wat moet je doen bij movemates?  

Daniel, groep 8: je moet kinderen een soort van spelletjes leren en dat ze meer gaan bewegen  
Isabel, groep 8: je doet een soort van opleiding voor schoolplein coach en je verzint spellen en legt het uit.  

➢ Vond je de lessen die je hebt gevolgd leuk?  
Daniel: de lessen waren leuk en ik heb er veel van geleerd, want nu weet ik meer spelletjes  
Isabel: ja het was leuk en leerzaam.  

➢ Wat moest je doen bij de lessen?  
Daniel: je moest spelletjes klaarzetten en dan gaan uitleggen en daarna het spel spelen  
Isabel: je moest spellen uit leggen en je moet zorgen dat er kinderen komen   

➢ Vind je het leuk om movemates te doen?  
Daniel: ik vind het wel leuk want je leert met kinderen om te gaan   
Isabel: ja, want je kan kinderen sportiever maken    

➢ Wat is de bedoeling van movemates?  
Daniel: de bedoeling van movemates is kinderen helpen om sportiever te worden en meer spelletjes te spelen.  
Isabel: dat je leuke spellen verzint en dat je en dat je kinderen sportiever maakt en dat het leuk en gezellig is.   

Van de leerlingenraad  

Dat is nieuw, een speciaal kopje voor de leerlingenraad. Vlak voor de herfstvakantie zijn de verkiezingen voor de 
leerlingenraad gehouden in groep 5/6 en 7/8. Vier kinderen zijn gekozen en vormen sinds vorige week samen de 
leerlingenraad. Het zijn: Amy Plomp, Levi van Genderen, Lieke Kool en Jonas Kim. De leerlingenraad gaat elke maand met 
de directeur praten om te vertellen welke ideeën ze hebben. Om te weten welke ideeën er in de groepen zijn zullen ze twee 
ideeënbussen maken, één voor groep 5/6 en één voor groep 7/8. Alle kinderen mogen hun ideeën erin doen, met hun naam 
erbij. De leerlingenraad praat niet over andere kinderen, ook niet over de juf of meester, tenzij het over een positief idee 
gaat.  
Bij het eerste gesprek hebben we kennis gemaakt en de taken verdeeld, de leerlingenraad zal zelf verslagjes gaan schrijven 
voor het Schooljournaal. 
Amy, Levi, Lieke en Jonas: Veel succes met de leerlingenraad! 
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Van het Centrum voor Jeugd en Gezin 

Op 19 november 2020 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin in samenwerking met Tischa Neve een 
webinar over het  ondersteunen van tieners bij sociale druk of groepsdruk. Het is bedoeld voor alle ouders 
met kinderen van 10 tot en met 18 jaar uit Hollands Midden. 
 
De puberteit is een roerige tijd. Jezelf leren kennen, je staande houden en je plek vinden 
tussen leeftijdsgenoten én omgaan met alle verwachtingen van ouders, anderen en sociale 
media. Er wordt steeds meer druk op jongeren gelegd en dat valt niet altijd mee. 

In dit webinar geeft bekend kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve ouders 
praktische tips en staat ze stil bij de rol als ouder als tieners sociale druk of groepsdruk voelen.  

Dit webinar vindt plaats op donderdag 19 november van 20.30 tot 21.30 uur. 

Aanmelden voor de gratis CJG-webinar  ‘Tieners en sociale druk & groepsdruk’ kan via www.cjgcursus.nl of via deze link.  

Er is een beperkt aantal aanmeldingen mogelijk. Na het webinar is deze een maand terug te kijken. 

 

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 2020-2021 

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 

Woensdag 20-01-21 Woensdag 11-11-20 

Maandag 01-03-21 Woensdag 13-01-21 

Vrijdag 25-06-21 Woensdag 17-03-21 

 Woensdag 16-06-21 

Tenslotte 

Tenslotte wens ik u, mede namens het team, veel gezondheid, succes en liefdevolle momenten toe.  
A. Vaatstra-Bukman, directeur. 

 

https://www.cjgcursus.nl/
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3390&ForcePreview=cursus
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/

