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Agenda 

 
Datum Activiteit 

2 maart Vergadering Medezeggenschapsraad 

9 maart Bijeenkomst gebedsgroep 

16 maart Volgend Schooljournaal 

17 maart Studiedag, groep 1 tot en met 4 vrij 

Lied van de week 

De komende weken staan de liederen centraal in de onderbouw “Weet je dat de lente komt” en in de bovenbouw “Heer ik 
prijs uw grote naam”. 

Welkom en afscheid 

Op 3 maart wordt Elisa de Mos 4 jaar en mag dan naar school. Elisa is het zusje van Esther uit groep 3 en zij gaat starten 
in groep 1A. Welkom Elisa en een fijne schooltijd gewenst. 
 
Groep 1-2a heeft afscheid genomen van Joep de Groot. Hij is tijdens de schoolsluiting verhuisd. Joep, we missen je hoor! 
Heel veel succes gewenst op je nieuwe school. 

Van de directie 

Op weg naar Pasen 
We zijn weer op weg naar het Paasfeest… Elk jaar staan we stil bij deze belangrijke geschiedenis: de 
weg die de Here Jezus ging, het voorbeeld van zijn Liefde voor ons mensen, zijn lessen van vergeving 
en geloof die Hij ons leerde. Prachtige verhalen van geloof en vertrouwen in God, die we kennen door 
de Bijbel te lezen. We zijn niet zomaar een school, maar een school met de Bijbel! En we weten: ik 
mag er zijn, jij mag er zijn, wij allemaal mogen er zijn. Gezien en geliefd door onze hemelse Vader! 

 

Personeel 
Juf Hannah Bouter (groep 1a-2a) is in de voorjaarsvakantie getrouwd met Coen Kok. Dit stond 
eerder gepland in oktober 2020, maar door Corona kon het huwelijk toen niet doorgaan. Nu dus 
wel, juf Hannah is voor de wet getrouwd met Coen. De kerkdienst en een feest zullen later een 
keer gepland worden. Vandaag zetten de kinderen van groep 1a-2a de juf in het zonnetje. Hannah 
en Coen: van harte Gods zegen gewenst over jullie huwelijk, een mooie en liefdevolle toekomst 
samen! 
 
Directievacature ingevuld 
Wat een mooi bericht mocht ik namens de PCPO Krimpenerwaard versturen. Er is een opvolger gevonden voor de 
directieplaats op De Bron! Het is Daniëlle van den Berg, bekend binnen de PCPO Krimpenerwaard als directeur van de  
Kon. Julianaschool. Ik ben er blij mee dat ik mijn werk aan haar kan gaan overdragen. Van harte wens ik de school geluk 
met deze nieuwe directeur! Gods zegen gewenst in de samenwerking met het team, de ouders en de kinderen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 

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

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

Even voorstellen 

Daniëlle van den Berg - de Jong  
Sinds 2017 woon ik met mijn man en dochter (3) in Ouderkerk aan den IJssel. Ik ben opgegroeid 

in Bergambacht en heb een aantal jaar in Krimpen aan den IJssel gewoond. Nu dus weer terug in 

de Krimpenerwaard waar wij als gezin met heel veel plezier wonen. Wij zijn als gezin aangesloten 

bij de PKN gemeente IJsseldijkkerk in Krimpen aan den IJssel.   

  

Sinds 2008 ben ik werkzaam op de Kon. Julianaschool in Ouderkerk aan den IJssel. Na 8 jaar fulltime 

werkzaam te zijn geweest in groep 7/8, ben ik de uitdaging aangegaan om mijn lesgevende taken 

te combineren met het directeurschap. De combinatie directeur en leerkracht heb ik 3 jaar lang met 

veel plezier gedaan. Sinds 2019 ben ik samen met mijn collega W. van Toor werkzaam als interim 

directeur op de CBS Eben Haëzer in Lekkerkerk. Tot de zomervakantie combineer ik mijn 

directietaken op de Kon. Julianaschool en CBS Eben Haëzer met een dag lesgeven in groep 7/8.  

Per 1 augustus 2021 ga ik De Bron en de Kon. Julianaschool combineren. Ik hoop met veel energie aan de slag te gaan en 

hoop u vanaf augustus te mogen ontmoeten. 
 

Weer naar school 

We gaan weer aan de slag met de kinderen. Heel fijn om hen weer te zien! Natuurlijk blijven alle 
aandachtspunten rond Corona van kracht: looproute voor groot en klein via de brug, op school geen 
groepen door elkaar, geen ouders op het plein enzovoorts. 
Houdt u zich aan de voorschriften: bij klachten van verkoudheid, koorts en/of snotneus blijft uw kind 

thuis. Ook als er gezinsleden met Corona besmet zijn blijft het kind thuis. Zie ook de beslisboom die bij het vorige 
Schooljournaal verspreid is. We hopen dat we geen groep naar huis hoeven te sturen omdat er Corona in de groep is. 
Wanneer in uw gezin sprake is van een Corona-besmetting verzoek ik u dringend om dit op school te melden. Mogen we 
op u rekenen? 
De ouders die toezicht houden op het plein tijdens de lunchpauze gaan ook weer van start. Heel fijn dat we weer op u 
mogen rekenen. 
 
Studiedag 1 maart 
Op de studiedag hebben we gesproken over hoe de kinderen na de lockdown weer teruggekomen zijn. We hebben veel 
waardering voor wat u thuis met hen gedaan hebt. De kinderen moesten wel weer wennen aan school: met z’n allen in de 
klas, op je beurt wachten, gezellig zijn met elkaar, … allemaal dingen die logisch waren, maar even opnieuw moesten 
worden benadrukt.  
We zijn blij dat we de ouders hebben kunnen spreken naar aanleiding van het rapport. In groep 6 en 7 zaten de leerlingen 
samen met hun ouders bij het rapportgesprek. Voor ons een waardevolle aanvulling! 
Daarnaast hebben we gesproken over het vervolg. We gaan komende weken de CITO-M toetsen afnemen, om te zien 
hoever de kinderen gekomen zijn. Indien wenselijk passen we daar het vervolgtraject op aan. Ook hebben we kort gesproken 
over het extra budget dat aan scholen wordt toegekend, om in te zetten na de scholensluitingen. Momenteel is er nog te 
veel onduidelijk over de hoogte van het bedrag en over de eisen die aan de besteding worden gesteld. 
Uiteindelijk wordt de keuze voor de besteding van het extra budget besproken in de medezeggenschapsraad. 
 
Gymlessen en kleedkamers 
Vanaf donderdag 4 maart pakt meester Gunnar zijn lesgevende taken weer op. Heel fijn, 
welkom terug meester Gunnar! 
De gymlessen gaan dan weer volgens rooster op maandag en donderdag plaatsvinden. Van 
de gemeente Krimpenerwaard kwam het bericht dat ook de kleedkamers van het Rak zijn 
vrijgegeven om door de scholen gebruikt te worden. Vanaf groep 3 verkleden de leerlingen 
zich weer in de kleedkamer. Neem je gymkleding en gymschoenen mee! 
De kinderen van groep 1 en 2 gymmen op maandag. Zij verkleden zich zoals altijd in hun lokaal. Denkt u op maandag aan 
makkelijk zittende kleding, die eenvoudig uit en aan te trekken is? Dat scheelt veel verkleedtijd! 
 
Ouderbijdrage 
Bij dit Schooljournaal treft u de jaarlijkse verantwoording van de ouderbijdrage aan. Daarbij meteen het verzoek om de 
bijdrage voor 2021 te voldoen. De Medezeggenschapsraad heeft hierover vergaderd en de bijdrage vastgesteld op € 25,- 
per leerling. We hopen uw bijdrage spoedig tegemoet te mogen zien. 

Uit de school 

Praktische verkeerslessen 
Op 10 en 11 maart stonden er praktische verkeerslessen gepland. We hebben besloten dat deze 
lessen niet doorgaan... Uw zoon/dochter heeft dus ook geen fiets nodig.  
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Van de Schooljournalisten 

Voorleeswedstrijd 
17 februari was de 2de ronde van de voorleeswedstrijd. Uit De Bron was Noortje naar de 2de ronde. En van 
de Kranepoort was Niels door. Er waren best wat voorlezers en dus duurde het ook best lang voor de 
uitslagen. En de jury zei ook dat het heel spannend was want iedereen deed het heel goed! Heel veel van 
onze klas vonden Noortje het beste en terecht ook. Noortje las uit het boek Operatie Pisang. Het was een 
best goed boek. Alleen Noortje was best snel aan de beurt dus wisten we nog niet hoe goed de andere 

mensen waren. Uiteindelijk hadden we pauze dus gingen we naar buiten. Na de pauze gingen we de laatste paar mensen 
kijken. Die waren ook best goed. Alleen kon natuurlijk maar 1 persoon winnen. 

Van het Centrum voor Jeugd en Gezin 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Krimpenerwaard organiseert op 24 en 31 maart 2021 de online workshop 
‘Typisch jongens- en meisjesgedrag’ voor ouders van kinderen van 3 tot en met 12 jaar.  
 
Een jongen is geen meisje. Jongens worden vaak als lastig gezien. Ze zijn druk, maken lawaai, kunnen 
niet stilzitten en maken alles kapot. Maar zijn jongens echt lastig? Een typisch meisje is juist rustig en 
sociaal, zit het liefst rustig te spelen of te tekenen, houdt van priegelklusjes met kraaltjes, kletst je de 

oren van je hoofd over van alles en nog wat.... Maar klopt dat? Wat is typisch jongens- en typisch meisjesgedrag? 
In deze interactieve workshop behandelen we de ontwikkeling van jongens en meisjes in de basisschoolleeftijd. We 
bespreken hoe je er mee om kunt gaan en er wellicht anders naar kunt kijken. We wisselen veel tips en ervaringen uit en 
gaan met nieuwe ideeën naar huis. 
 
De workshop bestaat uit 2 online bijeenkomsten en vindt plaats op woensdag 24 en 31 maart 2021 van 19.30 - 
21.30 uur. Kosten € 10,00 p.p. (ouderparen krijgen 10 % korting).  
Aanmelden kan via www.cjgcursus.nl  
 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert op woensdag 17 maart 2021 de online themabijeenkomst ‘Jonge 
pubers en liefde’ voor ouders van kinderen van 10 tot en met 12 jaar.  
 
Voor de meeste kinderen begint de puberteit tussen de 10 en 12 jaar. Vanaf de puberleeftijd gaat 
verliefdheid een serieuzere vorm aannemen. Ze kunnen verliefd worden op een idool, hangen hun kamer 
vol met posters en zwijmelen een eind weg. Gevoelens van intimiteit en seksualiteit gaan een rol spelen. 
Je (pre)puber kan met veel vragen daarover zitten.  
 

Ouders spelen een belangrijke rol in de begeleiding van hun kinderen tot seksueel weerbare volwassenen. Maar ja, hoe 
raak je in gesprek met je puber over liefde en seks? Ga je zelf het gesprek aan met je puber of wacht je op het moment 
dat ze zelf met vragen naar je toe komen? Hoe zorg je dat je kind weerbaar is en grenzen stelt ? Hoe leren ze respectvol 
met elkaar om te gaan? Tijdens deze online themabijeenkomst Jonge pubers en liefde gaan we op deze en nog veel 
andere vragen uitgebreid in.  
 
Jonge pubers en liefde vindt online plaats op woensdag 17 maart 2021 van 19.30 - 21.30 uur.  
Kosten € 5,00 per persoon.  
Geïnteresseerd? Aanmelden kan via www.cursus.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cursus.nl/
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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 

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 

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. 

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/

