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Agenda 

 
Datum Activiteit 

15 t/m 17 september Kamp groep 8 

23 september Schoolreis groep 1 t/m 7 

28 september Volgend Schooljournaal 

29 en 30 september Praktische verkeerslessen 

6 oktober Korfbaltoernooi voor groep 3 t/m 8 

Lied van de week 

We hebben dit jaar gekozen om per maand een lied te kiezen. Deze maand is dat “Bij U is de Bron” van Elly en Rikkert. 

Welkom 

Op 16 september is Líon Perez Martinez jarig en dan wordt hij 4 jaar. Líon is het broertje van Aliya uit groep 
5. Van harte welkom in groep 1 en vast veel plezier op school! 

Van de directie 

We zijn alweer een paar weken op aan het werk op school en we merken dat iedereen weer gewend raakt aan het 
schoolritme. Komende weken neem ik een kijkje in de klassen om sfeer te proeven en probeer ik zoveel mogelijk kennis te 
maken met de kinderen. De eerste groepen heb ik vanmorgen bezocht. Een mooi moment om de namen van de kinderen 
te oefenen. Onderstaande spreuk geldt ook zeker voor ons als team, kinderen en ouders van de school.  
 
‘Bereid je voor op het komend (school)jaar, zoals een atleet zich voorbereidt op een wedstrijd. Begin rustig aan met kleine 
bewegingen, strek je steeds een beetje verder uit, bereid je mentaal voor, en naarmate je verder komt verhoog je de 
intensiteit. Zo houd je het langer vol en kom je verder dan wanneer je meteen op topsnelheid begint.’  
 
De startweken liggen achter ons. We kunnen gaan bouwen met elkaar!  

Uit de school 

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 aan 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?   

Als u de betaling nog niet in orde heeft gemaakt, hierbij nogmaals het verzoek om dit zo spoedig mogelijk te 
betalen! 
De kosten voor deze dag zijn € 28,50 per leerling overmaken 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.  
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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   
 
Praktische verkeerslessen 
Op 29 en 30 september staan de eerste praktische verkeerslessen van dit schooljaar gepland. U wordt hiervan op de hoogte 
gehouden.  

Van de Schooljournalisten 

Hallo wij zijn Aron en Djoy van groep 8. Wij zijn de nieuwe schooljournalisten. Wij gaan nu elke week een stukje in de 

schoolkrant schrijven.  
  
Morgen is het zover. Groep 8 gaat op schoolkamp! Naar de Koebel in Burgh-Haamstede. Burgh-Haamstede is een plaats in 
zeeland. We hebben ons al een beetje voorbereid op kamp, we hebben al een informatie krantje gekregen. We vertrekken 
morgen om 9:00 en komen vrijdag terug om 16:15. De eerste dag gaan we in de ochtend om 11:00 naar het 
Watersnoodmuseum te Ouwerkerk. Op Donderdag gaan we om 9:30 naar Neeltje Jans fietsen, en in de avond hebben we 
de bonte avond waar we een act gaan doen voor de klas. Vrijdag gaan we jammer genoeg alweer naar huis. Maar we 
hebben nog wel een strandjutterstocht. De begeleiders die meegaan zijn: Meester Thomas, Erik Bennink en Juf Marleen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Van het Centrum voor Jeugd en Gezin 

Van het Centrum voor Jeugd en Gezin ontvingen we een uitnodiging voor een webinar met als thema 
‘Kinderen en (online) pesten’. Dit webinar vindt plaats op dinsdag 28 september van 20.00 tot 21.00 uur. 
Bij dit Schooljournaal ontvangt u de uitnodiging met alle informatie. 

 

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 

 

mailto:dionne.debruijn@debrongouderak.nl
mailto:yvonne.overbeek@debrongouderak.nl
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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 15-04-22 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  

 


