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Agenda 

 
Datum Activiteit 

16 juni Onderbouwstudiedag, leerlingen groep 1 t/m 4 vrij 

16 juni Praktische verkeerslessen groep 5-6: fiets meenemen! 

17 juni Praktische verkeerslessen groep 1 t.m. 4: fiets meenemen! 

17 juni Praktisch verkeersexamen groep 7 en 8 

22 juni Zwemles met kleding voor groep 3-4 en 5-6 

25 juni Studiedag, alle leerlingen vrij 

29 juni  Volgend Schooljournaal 

29 juni Workshops De Garenspinnerij 

Lied van de week 

De komende weken staat Psalm 136:1 centraal. 

Van de directie 

Nationaal Programma Onderwijs 
De overheid heeft in februari het nationaal programma Onderwijs (NPO) aangekondigd. Dit 
programma is bedoeld om de negatieve gevolgen van de scholensluitingen weg te werken. Als 
school moeten we keuzes maken die ten goede komen van de kinderen. Dat is altijd het 
uitgangspunt, het beste voor de kinderen zoeken. 
In het NPO kiezen we onder meer voor het uit elkaar halen van groep 3 en 4. Dat betekent dat komend schooljaar deze 
groepen geheel apart les zullen krijgen. Met nog meer aandacht voor het welbevinden en het leerproces hopen we de 
kinderen maximaal te kunnen bieden wat nodig is. Het gehele plan NPO wordt besproken binnen de medezeggenschapsraad. 
 
Groepsverdeling 2021-2022 
Aansluitend op de keuze die hierboven staat, gaan we komend jaar als volgt werken: 
Groep 1 en 2 Juf Jannie, juf Yvonne en juf Dionne 

Groep 3  Juf Hannah 
Groep 4  Juf Lizeth en juf Alice 
Groep 5 en 6 Juf Marleen 
Groep 7 en 8 Meester Thomas 
 
We starten dus met groep 1 en 2 samen. Met dagelijks de hulp van juf Dionne erbij, die met groepjes kinderen de werklessen 
kan doen in het lokaal ernaast, die helpt bij de jassen en schoenen, die erbij is bij het buitenspelen, komt er voldoende 
aandacht voor elk kind apart. Als de groep in de loop van het schooljaar groter wordt, gaan we op zoek naar een extra 
leerkracht om de groep weer uit elkaar te halen.  
 
Creatieve workshops als cadeau 

Ik ben aan mijn laatste weken begonnen als directeur van De Bron. Het officiële afscheid duurt nog even, 
mijn laatste werkdag is donderdag 15 juli. In de tijd die nog komt rond ik veel dingen af en geniet tussendoor 
van alle vrolijke kinderstemmen en blije gezichten. 
Ik geef alle kinderen van De Bron graag een afscheidscadeau. Ik heb gekozen voor een creatieve activiteit 
voor elke groep, in samenwerking met De Garenspinnerij uit Gouda. Op dinsdag 29 juni wordt er in de loop 
van de dag voor elke groep een creatieve workshop gegeven, met de nadruk op vormgeving en techniek. Ik 

verklap nog niet alles, maar ik kijk ernaar uit om deze dag te mogen meebeleven.  
De zwemlessen en EHBO lessen gaan die dag gewoon op de vaste tijden door, de workshops zijn daaromheen gepland. 
Alvast veel plezier gewenst! 

Uit de school 

Praktische verkeerslessen  
Woensdag 16 juni vinden de praktische verkeerslessen plaats voor groep 5/6. Deze keer hebben alle 
kinderen een fiets nodig. Donderdag 17 juni is groep 1 t/m 4 aan de beurt. Ook zij hebben allemaal een 
fiets nodig.  
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Zwemles met kleding 
Op dinsdag 22 juni gaan de kinderen van groep 3-4 en 3-6 schoolzwemmen met kleding. In de flyer die u bij het 
Schooljournaal ontvangt, staat vermeld welke kleding de kinderen mee moeten nemen. 

Van de schooljournalisten 

Les van de watersnip gr 7/8: tegel eruit, plant erin  
We liepen met de hele klas uit de school. We gingen in een kring staan om de vrouw van de watersnip, zij was onze 
leidinggevende tijdens de opdrachten. Ze begon uit te leggen, waar de watersnip voor staat. Daarna liet ze ons de 5 
opdrachten zien en legde die ook uit. Daarna mochten we aan de slag. Opdracht 1.: er waren huisjes, en wij moesten ze 
laten overstromen, met de steen lukte dat beter dan met de spons {spons stond voor aarde}. Opdracht 2.: daar was de 
vraag: hoeveel water valt er op 1 vierkante meter? Antwoord: 8 liter. Opdracht 3.: je moest een emmer met water vullen, 
en dan moest je dat op verschillende ondergronden neergooien daarna kijken waar het water het beste weg liep. Opdracht 
4.: we moesten eerst een stenen ondergrond maken van bakstenen, toen moesten we met een schep een baksteen eruit 
halen en daar een plantje neerzetten. Opdracht 5.: toen mochten we door de straat lopen op zoek naar manieren om het 
water weg te laten stromen, en op welke plek dat het beste was. Na afloop kregen we nog een zakje met bloemen zaadjes. 
We vonden deze les heel leuk, want het was warm en we mochten dingen doen met water. Het was een geslaagde les!! 
Groetjes, Lieke en Britt 

 
Les van de watersnip gr. 1/2 
Dinsdag 8 juni had groep 1,2 a een watersnip les. Eerst kregen ze een uitleg dat ze met hun schepnet niet te diep moesten, 
want dan kreeg je natuurlijk modder aan je net en dat wil je niet hebben. Ook zei ze dat onder leliebladen heel veel beestjes 
waren. Ook kregen ze een tip dat je achtjes moesten maken zodat de beestjes er niet uit kon gaan. Toen konden ze aan 
de slag de begeleiding moesten hun emmer vullen met slootwater voor de beestjes.  Ze hadden ook een kaart om te zien 
welk beestje ze hadden. Een groep had een speelgoedauto hij was helemaal verkleurd! Er zijn ook leuke foto’s gemaakt die 
kunnen de ouders van groep 1,2 allemaal op Parro zien. Dezelfde groep als die de speelgoedauto had hadden ook heel veel 
kikkervisjes! En aan het einde kregen ze een pot in de klas voor wat diertjes die ze hadden gevangen. Al in al een leuke 
les!  
Hieronder zijn wat Foto’s!   

 

Van de Tussenschoolse opvang 

We zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Het is heel fijn dat 
we altijd voldoende ouders hebben gehad die geholpen hebben met toezicht houden op het 
schoolplein tijdens de lunchpauze. Omdat er ouders bij zijn van kinderen die volgend schooljaar naar 
het Voortgezet Onderwijs gaan en die dus stoppen met taken op onze school, komt er ruimte 

beschikbaar waar we nog hulp voor zoeken.  
Het gaat om de lunchpauze op vrijdag, van 12:00 tot 12:30 uur. Lekker even buiten zijn met de kinderen van verschillende 
groepen. Er zijn altijd 2 ouders op het plein aanwezig.  
Vindt u het leuk om hierbij te helpen? Aanmelden kan bij juf Jannie. Als er meerdere ouders aanmelden, is er ook ruimte 
om bijvoorbeeld om de week te helpen in plaats van wekelijks. Uiteraard kunt u uw voorkeur kenbaar maken. 
 

Van het Centrum voor Jeugd en Gezin 

Van het Centrum voor Jeugd en Gezin ontvingen we weer een aantal nieuwsbrieven met daarin workshops die ze aanbieden.  
 
Webinar ‘Verleidingen in de vakantie’ 
Over een paar weken sluiten de scholen voor de zomervakantie. Hoe gaat jouw kind de vakantie doorbrengen? Hoe kun je 
daar als ouder richting aan geven? 
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Het centrum voor jeugd en gezin organiseert in samenwerking met een preventiedeskundige van Brijder een webinar voor 
ouders van jongeren van 11 tot 19 jaar over de verleidingen voor pubers in de vakantie. 
 
Datum:      Dinsdag 22 juni 2021 
Tijd:       20.00 – 21.30 uur 
Kosten:   Geen 
Geïnteresseerd? Meld je aan via www.cjgcursus.nl 
 
Online Workshop ‘Jongenstalenten (h)erkennen 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpenerwaard organiseert de online workshop Jongenstalenten (h)erkennen 
op 29 juni 2021. 
Tijdens deze workshop bespreken we wat het van ouders vraagt om jongens op te voeden. En ook hoe je dit zo leuk 
mogelijk kunt maken voor jezelf en voor de jongens. 
 
De workshop bestaat uit 1 online bijeenkomst via Zoom en vindt plaats op dinsdag 29 juni 2021 van 19.30 - 21.30 
uur. Kosten € 5,00 p.p. (ouderparen krijgen 10 % korting). 
Voor aanmelden en meer informatie ga naar: www.cjgcursus.nl 
 
Podcastserie van CJG Hollands Midden 

Sinds begin dit jaar zijn er diverse podcasts te vinden op de website van CJG Hollands Midden en Spotify. 
In de podcastserie ‘Is dit normaal? De ontwikkeling van kinderen en vragen die ouders erbij hebben’ 
praten professionals en ouders openhartig over verschillende opvoedthema’s.  
Van driftbuien bij peuters tot pubergedrag. Het idee achter de podcast is om vervelende of lastige situaties 

te normaliseren. Wetende dat je als ouder niet de enige bent, en het gedrag van je kind daarnaast hartstikke normaal is, 
helpt vaak al. Met aanvullende tips en adviezen van professionals krijgen ouders daarnaast handvatten om met de situatie 
om te gaan.  
 
‘Is dit normaal? De ontwikkeling van kinderen en vragen die ouders erbij hebben’, bestaat uit meerdere afleveringen van 
ongeveer 30 minuten. Iedere podcast komt er een ander onderwerp aan bod, waarbij ouders hun verhaal vertellen en 
professionals hier enkele tips en adviezen over geven. De onderwerpen die tot op heden zijn opgenomen gaan over 
pubergedrag, driftbuien bij peuters en typisch jongensgedrag.  
 
Bij dit Schooljournaal ontvangt u de flyers. Van harte aanbevolen! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cjgcursus.nl/
http://www.cjgcursus.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 

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 16-06-21 

Vakantierooster 2021-2022 

 

Herfstvakantie Ma 18-10-21 t/m vr 22-10-21 

Kerstvakantie Vr 24-12-21 t/m vr 07-01-22 

Voorjaarsvakantie Ma 28-02-22 t/m vr 04-03-22 

Goede Vrijdag / Pasen Vr 15-02-22 t/m ma 18-04-22 

Meivakantie Ma 25-04-22 t/m vr 06-05-22 

Hemelvaart Do 26-05-22 t/m vr 27-05-22 

2e Pinksterdag Ma 06-06-22 

Zomervakantie Ma 11-07-22 t/m vr 19-08-22 

 

Studiedagen 2021-2022 alle leerlingen vrij Studiedagen 2021-2022 onderbouw, groep 1 t/m 4 vrij 

Maandag 25-10-2021 Woensdag 17-11-2021 

Woensdag 16-02-2022 Woensdag 02-02-2022 

Vrijdag 25-02-2022 Woensdag 06-04-2022 

Dinsdag 07-06-2022  

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/

