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Agenda 

 
Datum Activiteit 

6 en 10 september Startgesprekken met ouders en vanaf groep 5 ook leerlingen 

7 september Bijeenkomst gebedsgroep 

8 september Schoolfotograaf 

14 september Volgend Schooljournaal 

15 t/m 17 september Kamp groep 8 

23 september Schoolreis groep 1 t/m 7 

6 oktober Korfbaltoernooi voor groep 3 t/m 8 

Lied van de week 

We starten het schooljaar met een lied van de maand. Deze maand is dat “Bij U is de Bron” van Elly en Rikkert. 

Jarige kinderen, juffen, meesters 

De komende weken zijn jarig: 
  

Een heel gezellige verjaardag toegewenst!  
 
 
 
 
 
 
 

Welkom 

In de zomervakantie, op 11 augustus is bij de familie Noorlander een zoon geboren: Levi. Levi is het broertje 
van Emma (groep 4) en Femke (groep 1). Op het kaartje staat: Zo lief, zo klein, zo bijzonder, Gods wonder! 
Van harte gefeliciteerd met de geboorte van Levi en heel veel geluk gewenst. 
 
Zojuist ontvingen wij nog een prachtig bericht: bij de familie Veldman is vandaag een dochter geboren: Joëlle. 

Zij is het zusje van Eline uit groep 7, Denise uit groep 5 en Lianne uit groep 2. Ook voor jullie felicitaties en geluk en 
gezondheid gewenst! 

Van de directie 

Een nieuw schooljaar 
We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en uitgerust weer aan de slag kan. 
Als team hebben we een goede start gemaakt en zijn klaar voor het nieuwe schooljaar. 
De naam van de school herinnert ons elke dag aan het feit dat wij het niet zonder de leiding en hulp van God kunnen. De 
naam van de school zal dit jaar centraal staan met het jaarthema “U bent de Bron”  
 
Een bron komt zomaar tevoorschijn  
Gaat alsmaar door met stromen. 

Het water voedt alle planten  
Het graan op het land en de bomen.  
Een bron komt zomaar naar boven, 
Nooit houdt zij op met geven. 
Bij U bij U is de bron, bij U is de bron 
Van het leven.  
En in Uw licht zien wij het licht  
Het licht waar alles mee begon  
Bij U bij U is de bron bij U is de bron van het leven 

Datum Naam Groep 

30 augustus Finn Pons 5 

30 augustus Nikki Slegtenhorst 5 

6 september Armando Stap 2 

8 september Britt Bennink 8 

9 september Vivian Muilwijjk 3 

12 september Daan van der Wal 7 
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Startgesprekken 
In de week van 6-10 september worden de startgesprekken gehouden. Een week voor de 
gesprekken krijgt uw kind een formulier mee met een aantal vragen om voor te bereiden. Wilt u 
dit formulier meenemen naar het gesprek? Bij het startgesprek vertelt u / uw kind aan de 
leerkracht wat de verwachtingen zijn voor het schooljaar en of er bijzonderheden zijn. Na een 
periode van Corona en minimaal contact met ouders hebben wij ervoor gekozen om alle ouders 
uit te nodigen voor het startgesprek. Dus ook als u de leerkracht al kent spreken wij u graag. Vanaf groep 5 verwachten 
we dat uw kind aanwezig is bij het gesprek en meepraat. U krijgt deze week via Parro een uitnodiging om u in te schrijven 
voor het startgesprek.  
 
Herinnering Schooltijden 
Zoals u hebt kunnen lezen in het laatste schooljournaal start de school vanaf dit schooljaar elke dag om 08.30 uur. De deur 
van de school gaat om 08.20 uur open. Elke leerlingen moet om 8.30 uur in het lokaal aanwezig zijn zodat de leerkracht 
om 8.30 uur de dag kan starten.  
 
Directiemail  

I.v.m. de wisseling van de directie en het overzetten van de mailboxen zijn er wellicht mails van u als ouder 
verloren gegaan. Heeft u in de vakantie een mail gestuurd naar directie@debrongouderak.nl dan is deze helaas 

niet aangekomen. U kunt uw mail uiteraard opnieuw sturen of telefonisch contact opnemen indien nodig.   
 

Schoolgids 
De schoolgids 2021-2022 staat op de website en wordt niet meer als boekje meegeven. Wilt u toch een exemplaar ontvangen 
dan kun u dit aangeven bij de directie en zal deze voor u worden uitgeprint. 
Wel ontvangt u bij dit Schooljournaal een overzicht van belangrijke data voor het komende schooljaar. Dit staat ook in de 
schoolgids vermeld maar wellicht handig om als apart overzicht te ontvangen. 
 
Toestemmingsverklaring privacy 
Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om beeldmateriaal te delen.  
Hieronder staan de stappen die u kunt volgen in de Parro app. Wilt u dit z.s.m. doen? 
1. Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'. 
2. Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'. 
3. Geef aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind. 
Heeft u hulp nodig, dan helpen wij u graag met het instellen.  
 
Voorstellen nieuwe directie 

Het is alweer enige maanden geleden dat ik mij in het Schooljournaal kort heb voorgesteld.  
Goed om mij nogmaals voor te stellen nu ik daadwerkelijk werkzaam ben op de Bron.  
 
Ik ben Daniiëlle van den Berg en woon met mijn man en dochter (3) in Ouderkerk aan den IJssel.  
Ik ben in 2008 gestart als leerkracht groep 7/8 en heb ik met heel veel plezier 8 jaar lang fulltime deze groep 
gedraaid. In 2016 ben ik na de opleiding gestart als directeur op dezelfde school en heb ik mijn directietaken 
mogen combineren met lesgeven in groep 1-2. In augustus 2019 ben ik samen met mijn collega van de 
Wilhelminaschool als interim directie gestart op de Eben Haezerschool in Lekkerkerk. 
De combinatie van 2 scholen beviel zo goed dat wij hebben besloten om samen op de Eben Haezerschool 
verder te gaan als vaste directie.  
Ik ben dankbaar en blij dat ik, samen met het enthousiaste team, verder mag bouwen aan de Bron. Ik kijk ernaar uit om 
kennis te maken met alle kinderen en u als ouders.  
Werkdagen: vast op dinsdag en donderdag bij de Bron, de halve dag die overblijft zal ik wisselend invullen.  
                  maandag en vrijdag de Eben Haezer 
 
Beslisboom corona 
Bij dit Schooljournaal ontvangt u de beslisboom ‘thuisblijven of niet?’. Handig om te gebruiken bij klachten van uw kind in 
verband met corona.  

Uit de school 

Schoolfotograaf 
Woensdag 8 september aanstaande komt er een fotograaf van Foto Koch op school. Op deze dag worden 
er foto's gemaakt van schoolgaande broertjes/zusjes samen, individuele kinderen en van de groepen. Ook 
is het dit schooljaar weer mogelijk om niet-schoolgaande broertjes/zusjes te fotograferen. Dit vindt plaats 
vanaf ongeveer 12.30 uur. Bij droog weer kunt u buiten wachten op het schoolplein en krijgt u een seintje 
als u aan de beurt bent. Mocht het regenen, zorgen we voor een wachtplek in de school. Tip van de 

fotograaf: ‘Als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot zijn recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding.’ 
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Na een paar weken ontvangt u van ons een inlogkaartje, zodat u zelf de foto's in kunt zien en kunt bestellen via internet. 
Met vragen kunt u terecht bij juf Dionne.  
 
Schoolreis 
Wat een feest, we kunnen én mogen weer op schoolreis!  
Op donderdag 23 september gaan we op schoolreis met groep 1 t/m 7 naar pretpark Drievliet.   
  
We verwachten alle kinderen om 8.30 uur in het eigen lokaal op school. We beginnen in de klas en 
vertrekken dan gezamenlijk naar de bussen. We zullen rond 8.45 uur de bussen instappen die 
klaarstaan bij het Dr. Boumanhuis aan de Kranepoort.       
  
We hopen op mooi weer, maar mocht dit niet het geval zijn denkt u dan gepaste kleding en schoenen? De kinderen moeten 
een rugtas meenemen met een tussendoortje, lunch en drinken.   
Er is een waterpark aanwezig in Drievliet. Wilt u hiervoor zwemkleding + handdoek meegeven? Bij slecht weer is het 
waterpark gesloten.  
Evt. mogen de kinderen een paar snoepjes meenemen, maar graag niet te veel!   
Het is niet toegestaan om zakgeld mee te nemen.   
  
's Middags verwachten we om 16.00 uur weer terug te zijn. Mocht dit onverhoopt anders lopen, wordt u hiervan op de 

hoogte gehouden via Parro.   

Alle kinderen en begeleiders dragen deze dag een schoolhesje. Wilt u dit hesje op vrijdag ongewassen weer mee naar 
school geven?   

De kosten voor deze dag zijn € 28,50 per leerling. Als u nog niet heeft betaald, dan graag z.s.m. op  
IBAN-nummer NL70 RABO 0322 5070 14 t.n.v. PCPO Krimpenerwaard onder vermelding van schoolreis, de naam van uw 
kind(eren) en de groep.  
   
Pretpark Drievliet  
Attractiepark Drievliet is een sfeervol familiepark waar voor jong en oud van alles te beleven is. Er zijn maar liefst 35 grote 
attracties en een speeltuin. Stap in één van de vier achtbanen, zoals de draaiende rollercoaster Twistrix waarin draaiende 
uilen je op avontuur meenemen door het bos. In de Vliegende Vissen kunnen de kleintjes hun vis zo hoog laten vliegen als 
ze zelf willen. In de spetterende Waterwars kan je met een katapult, gevuld met waterballonnen, proberen je tegenstander 
te raken. En voor de waaghalzen is er de spectaculaire Formule X.    
  
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met juf Dionne of juf Yvonne.   
We hopen op een leuke, gezellige en zonnige dag!   
Email:  dionne.debruijn@debrongouderak.nl en yvonne.overbeek@debrongouderak.nl   
 
Korfbaltoernooi  
De eerste activiteiten van dit schooljaar staan alweer gepland, waaronder het jaarlijkse 
korfbaltoernooi. Dit jaar vindt het toernooi plaats op woensdag 6 oktober. Volgende week 
dinsdag (7 september) ontvangen alle kinderen van groep 3 t/m 8 hiervoor een 
inschrijfformulier met alle informatie. 

Van de Schooljournalisten 

 In het volgende Schooljournaal zullen de nieuwe schooljournalisten voorgesteld worden. 
 

Van de Intern Begeleider 

KIES - Kinderen in echtscheiding situaties 
Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Hoe ze omgaan met de veranderde situatie kan 
zeer verschillend zijn. Bij de spel- en praatgroep KIES, die vanuit Kwadraad Maatschappelijk Werk wordt aangeboden, 
kunnen kinderen de scheiding leren begrijpen en een manier vinden om te kunnen omgaan met alles wat ze moeilijk vinden 
van de scheiding. In kleine groepen en onder begeleiding van speciaal hiervoor getrainde begeleiders komen de kinderen 8 
keer een uur bijeen. Deze praatgroep start in september en wordt aangeboden in Gouderak, Lekkerkerk of Ouderkerk a/d 
IJssel (afhankelijk van het aantal aanmeldingen). Wilt u uw kind hiervoor opgeven, dan kunt u contact opnemen met Lianne 
Walhout - intern begeleider: l.walhout@pcpokrimpenerwaard.nl 
 

mailto:dionne.debruijn@debrongouderak.nl
mailto:yvonne.overbeek@debrongouderak.nl
mailto:l.walhout@pcpokrimpenerwaard.nl
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Van het Centrum voor Jeugd en Gezin 

Van het Centrum voor Jeugd en Gezin ontvingen we informatie over het cursusaanbod. Deze informatie geven wij graag 
aan u door. 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Krimpenerwaard organiseert in Bergambacht de cursus ‘Puber in Huis’ voor ouders 
van kinderen van 11 tot en met 16 jaar. De cursus start op 20 september. 
De puberteit is een periode van grote veranderingen, voor pubers en hun ouders. Het lichaam van de puber verandert en 
ook het brein en gevoelsleven maken grote sprongen. Pubers ontwikkelen zich naar zelfstandigheid, krijgen een eigen 
mening en nemen niet meer alles van hun ouders aan.   
Meer informatie over Puber in huis vindt u op onze website. 
De flyer is bij het Schooljournaal toegevoegd. 

Spreekuur leerkrachten 

 

Groep Leerkracht(en) Tijdstip 

1-2 Jannie/Yvonne Woensdag 12.30-13.00 uur 

3 Hannah Woensdag 12.30-13.00 uur 

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 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  

 

https://www.cjgkrimpenerwaard.nl/cursussen/start-cjg-cursus-puber-in-huis---krimpenerwaard/-1/2583/67075

