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Agenda 

 
Datum Activiteit 

9 december Bijeenkomst gebedsgroep 

15 december Volgend Schooljournaal 

17 december Kerstviering onder schooltijd 

Lied van de week 

De liederen zullen de komende weken in het teken staan van het Kerstfeest, zowel in de onderbouw als in de bovenbouw.  

Welkom 

Twee kleine broertjes geboren…. 
• Jaïr Peter Jathniël Molenaar is geboren op 23 november. Jaïr is het kleine broertje van Jedidja uit groep 
2b. Jaïr betekent: God verlicht, Jathniël betekent: door God gegeven. Familie Molenaar, van harte 
gelukgewenst.  
• Op maandag 30 november heeft Djezz uit groep 2a een broertje gekregen. Zijn naam is Mylo Xem. Wij 
feliciteren de familie Radder met de geboorte van hun zoon en broertje. 
Onze wens voor beide gezinnen: een gezegende toekomst, samen met jullie kinderen! 

Van de directie 

Advent en Kerst 
De Adventstijd is begonnen, de 4 weken waarin we vooruit kijken naar het Kerstfeest. Een tijd van 
verwachting, maar ook van inkeer. Zijn we blij met wat we dagelijks doen? Beteken ik iets voor iemand in 
mijn omgeving? Hebben we oog voor wie verdriet heeft? Natuurlijk leven we in een wereld waar van alles 
niet goed gaat. Een gebroken wereld, met onrecht en oorlog, zorg om gezondheid en werk...  

Toch zijn er ook goede dingen, kleine lichtpuntjes, echte aandacht voor een ander. Vanuit die lichtpuntjes mogen we 
toeleven naar het Kerstfeest. Ik wens u een gezegende Adventstijd toe! 
 
Coronaregels 
We blijven ons in deze tijd houden aan de Corona-afspraken: de looproutes naar school en naar huis 
via de J. Huurmanlaan, handen wassen, ouders alleen op afspraak in de school, gesprekken gaan vaak 
telefonisch, bij klachten van een kind blijft het thuis, bij klachten van een huisgenoot blijft het kind thuis 
tot de testuitslag van de huisgenoot negatief blijkt.  
Voor het basisonderwijs geldt dat mondkapjes niet nodig zijn. Bij jonge kinderen is de kans op 
besmetting klein en zijn de risico’s beperkt.  
 
We houden hier op school zoveel mogelijk afstand. Dat is van groot belang, een leerkracht met Corona moet in quarantaine, 
dat hopen we te kunnen voorkomen. Mocht er bij ziekte van een leerkracht geen vervanger beschikbaar zijn, dan zou het 
kunnen gebeuren dat een klas thuis moet blijven. We hopen dat u dan opvang beschikbaar hebt voor uw kind. U kunt zich 
er alvast op voorbereiden, hoewel we hopen dat die situatie zich niet zal voordoen. 
 
Een goede buur… 
Van een aantal bewoners van de Huurmanlaan komt het verzoek om geen grind uit tuinen te pakken, dat ligt daar niet voor 
niets. Auto’s en fietsen worden al netjes elders neergezet, dat is fijn. Dank voor uw medewerking.  
En voor de kinderen: let een beetje op het hekje op de brug… zachtjes dicht doen helpt tegen geluidsoverlast. 

Op naar de volgende persconferentie op 8 december, dan weten we weer meer over de maatregelen tot de kerstvakantie. 
 
 
Op zoek naar leerlingen 
We zijn als school steeds op zoek naar ouders die voor onze school zouden willen kiezen, als goede basis voor hun kind. 
We komen graag met deze ouders in contact, zodat ze een afgewogen keuze kunnen maken voor de schooltoekomst van 
hun kind. Vanaf 2,5 jaar kan een kind worden aangemeld. Daar gaat altijd een kennismakingsgesprek met rondleiding aan 
vooraf. Wilt u in uw omgeving rondkijken en jonge gezinnen wijzen op onze school? Bij voorbaat dank! 



2 
 

 

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

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

Uit de school 

Sinterklaas 
Vrijdag 4 december is de dag dat wij op school een feestje gaan vieren voor de verjaardag van 
Sinterklaas. Alle kinderen worden om 8.25 uur in de klas verwacht. De kinderen van de groepen 5-8 nemen 
op dat moment hun surprise mee naar binnen. Groep 5-6 mag de surprise in het lokaal van juf Dionne 
zetten, groep 7-8 in het crea-lokaal.   
 

Na de ochtendpauze starten de groepen 5-8 met het uitpakken van de surprises. De groepen 1-4 krijgen bezoek van 
hulppietjes en doen allerlei sint- en pietspelletjes. Sinterklaas heeft al laten weten dat hij er dit jaar zelf niet bij kan zijn, 
maar dit maakt hij nog helemaal goed op een andere manier. We kijken uit naar een gezellige dag. Kinderen die het leuk 
vinden mogen verkleed als pietje of als sinterklaasje naar school komen deze dag.  
 
Kerstviering  
Donderdag 17 december vieren we als school Kerstfeest. Een moment om met elkaar stil te staan 
bij de geboorte van Jezus. 
Willemijn de Weerd verzorgt de voorstelling 'De rode draad van Gods liefde'. Met elkaar 
ontdekken we dat er één draad de hele Bijbel doorgaat: de rode draad van Gods liefde.  
Zo lief had God deze wereld, dat Hij zijn enig geboren Zoon naar deze wereld heeft gebracht. 
 
Oproep Lunch  
We willen u vragen om uw zoon/dochter donderdag 17 december een ‘feestelijke’ broodtrommel mee te geven naar 
school, denkt u bijvoorbeeld aan een lekkere broodjes e.d. 

Van de Schooljournalisten 

Bezoek ambulance  
Alle kinderen van groep 1 en 2 kwamen in de klas en toen iets later kwam de ambulance met een 
brancard. Iedereen vond het heel cool en hij liet ook spullen zien zoals een hartslag meter en een 
luchtfles. Daarna deed Sofia als of ze last van haar arm had en hielp de ambulance medewerker haar. En 
hij liet daarna ook een koffer met medicijnen zien zoals een slaap medicijn, plas medicijn en natuurlijk ook 
gewoon paracetamols. De kinderen hadden ook een aantal vragen namelijk: hoeveel spullen zitten in een 

ambulance? Hij zei: “ik denk wel 50”  Hoe hard kan een ambulance? Hij zei: “wel 150 kilometer per uur”  
Hoe ziet een brancard eruit? Toevallig had hij een brancard mee in de klas dus zagen ze het al. En waar werd de 
ambulance gemaakt? Hij zei: “in Duitsland in de fabriek”   
Toen werd er een filmpje op het bord laten zien en daar werden stappen uit gelegd wat er 

gebeurt wanneer je 1-1-2 belt. Na het filmpje gingen we naar buiten en daar stond de 
ambulance! De kinderen vonden het heel cool en zaten allemaal te springen. Hij ging ook nog 
de sirenes horen. Alle kinderen gingen achterin en wij mochten voorin en dus gingen we even 
een rondje rijden. Veel kinderen vonden het in de wagen heel cool en ze keken ook rond. 
Wanneer we uit de wagen gingen zei iedereen dat ze het heel leuk vonden.  

Van de Leerlingenraad 

De leerlingenraad is weer bij elkaar geweest. We hebben 
van alles besproken en de ideeënbussen geleegd. De 
leerlingenraadkinderen hebben twee dozen creatief 
omgebouwd tot ideeënbus. In groep 5-6 en in groep 7-

8 zijn ze te vinden, alle ideeën kunnen er in gedaan worden. Natuurlijk wel 
met je naam erop! We bespreken alle briefjes in de leerlingenraad. En als we 
er iets mee gaan doen, dan horen jullie het. 
We gaan deze week kennismaken met de leerlingenraad van de Kranepoort. 
Je kunt op de posters in de gang zien wie er in de leerlingenraad zitten:  
Amy, Levi, Lieke en Jonas. 
 
De leerlingenraad van de Kranepoort heeft een mooi idee uitgewerkt, dat we graag aan u doorgeven: er wordt een 
schoenendoosactie gehouden waarbij ouders en kinderen wat speelgoed (nog in goede staat maar niet meer in gebruik) in 
een schoenendoos doen, die doos leuk inpakken en in de grote hal van het Rak zetten. Mensen uit Gouderak die het niet 
zo goed hebben kunnen een doos ophalen voor hun kind. Op de dozen staat voor welke leeftijd het pakketje is en of het 
geschikt is voor een jongen of een meisje. Een mooi plan, zeker in deze decembermaand, dat we hierbij graag aan u 
doorgeven. Heeft u behoefte aan een pakket voor uw kind, dan kunt u vanaf vandaag in de grote hal terecht. Leerlingenraad 
van de Kranepoort, dank jullie voor het organiseren! 
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Van het Centrum voor Jeugd en Gezin 

Van het Centrum voor Jeugd en Gezin ontvingen we onderstaande berichten: 
 
Webinar ‘Kind en Media’ 

Ouders hebben veel vragen rondom de online wereld van hun kinderen. Daarom organiseert het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG) Hollands Midden in samenwerking met een mediacoach van de bibliotheek 
de Groene Venen twee Webinars ‘Kind en Media’.  Eén Webinar voor ouders van kinderen van 4-8 jaar 
en één Webinar voor ouders van kinderen van 9-12 jaar. Tijdens deze avond bespreken we de voor en 
nadelen van het gebruik van beeldschermen en online media door kinderen. Je krijgt tips hoe je je kind 

mediawijs opvoedt. 
 
Datum: Voor de leeftijdsgroep: 4-8 jaar: donderdag 10 december 2020 
 Voor de leeftijdsgroep 9-12 jaar: dinsdag 19 januari 2021 
Tijd: 20.00 - 21.30 uur 
Kosten: € 5,- p.p. 
Geïnteresseerd? Aanmelden via www.cjgcursus.nl 
 
Webinar ‘Gezin in scheiding’ 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert de webinar ‘Gezin in scheiding’ voor ouders met 
kinderen tot 18 jaar die een scheiding meemaken of recent gescheiden zijn. 
 
Als je relatie eindigt staat je leven op z’n kop. Dat je kinderen dat ook moeten meemaken, maakt het 
extra moeilijk. Hoe kun je in deze periode zo goed mogelijk voor je kinderen zorgen? Het eerste 
antwoord op die vraag is: door goed voor jezelf te zorgen. In dit webinar hoor je hoe andere ouders dat doen en krijg je 
slimme tips van scheidingscoach Anouk Boering.  
 
Als je meedoet, krijg je in elk geval meer zicht op… 

 Wat heeft je kind nodig, maar ook: wat heb jij nodig?  
 En wat kun je daarbij van andere gescheiden ouders leren?  

 
Het wordt een interactieve avond boordevol praktische tips en veel tijd om ervaringen uit te wisselen met de andere 
deelnemers. 
 
Meld je aan voor ons gratis webinar!   
Datum: Dinsdag 15 december 2020 
Tijd: 20.00 – 21.00 uur  
Kosten: Geen 
Aanmelden: www.cjgcursus.nl 

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 

http://www.cjgcursus.nl/
https://jslag1.sharepoint.com/teams/bron/Administratie/Schooljournaal/Schooljournaals%202020-2021%20Wordversie/www.cjgcursus.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/
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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 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. 

 


