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Agenda 

 
Datum Activiteit 

29 september Praktische verkeerslessen groep 5-6, fiets meenemen! 

30 september Praktische verkeerslessen groep 1-4 

6 oktober Bijeenkomst gebedsgroep 

6 oktober Korfbaltoernooi voor groep 3 t/m 8 

6 t/m 17 oktober Kinderboekenweek 

12 oktober Volgend Schooljournaal 

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. Het 
lied voor de maand oktober is “U bent machtig, U bent groot”.  

Van de directie 

Bij u is de Bron  
Bron van licht en leven, wij aanbidden U. 
Onze God voor eeuwig, Heer, wij danken U. 
Laat de zon van uw gerechtigheid, Opgaan over ons leven. 
En wij zien U in uw heerlijkheid, Halleluja. 
 
U bent onze Vader, wij aanbidden U. 
U geeft ons genade, Heer, wij eren U. 
Laat de zon van uw gerechtigheid, opgaan over ons leven. 
En wij zien U in uw heerlijkheid, Halleluja. 
 
U bent onze Koning, wij aanbidden U. 
U wilt bij ons wonen, Heer, wij prijzen U. 

 
Zwanger 
Eind februari 2022 verwacht ik samen met mijn man en dochtertje ons tweede kindje. Wij zijn dankbaar voor dit mooie 
geschenk en zien er naar uit. Er wordt op dit moment bekeken wie mijn verlofperiode van 4 maanden kan invullen. Eind 
januari hoop ik met verlof te gaan en medio juni bij gezondheid weer te starten. 

Uit de school 

Praktische verkeerslessen 
Zoals u heeft kunnen lezen in het vorige Schooljournaal vinden morgen (woensdag 29 september) en 
overmorgen (donderdag 30 september) de praktische verkeerslessen plaats. Morgen is groep 5/6 aan de 
beurt, zij hebben een fiets nodig! Groep 1 tot en met 4 gaat overmorgen oefenen met lopen en oversteken, 
dus zonder fiets.  

 
Schoolfoto’s 
De schoolfoto's zijn binnen! Aan het einde van de dag krijgen de kinderen een inlogkaartje mee. Hiermee kunt u de foto's 
online bekijken en evt. bestellen. Wanneer u binnen 10 dagen een bestelling plaatst, krijgt u de groepsfoto gratis 

aangeboden!  
 
Kinderboekenweek 2021 "Worden wat je wilt"  
Van 6 oktober t/m 17 oktober is het Kinderboekenweek, met als thema "Worden wat je wilt!". Het 
maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, of je goed bent in rekenen of juist in tekenen, 
vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar het van droomt. Beroepen als astronaut, 
dokter of kok… kinderen spelen vaak na wat ze willen worden. Of ze worden geïnspireerd door hun 
idolen of helden: een bekende zangeres, voetballer of YouTuber. Kinderboeken zijn een 
onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of te fantaseren.  
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Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je wilt en alvast dromen over later!  Inmiddels is het een traditie 
geworden om dit op De Bron groots te vieren in alle groepen. Elke groep werkt elke dag met en aan dit thema. Het lezen 
en boeken staan hierbij centraal.  
 
Bij de startochtend op 6 oktober mogen alle kinderen verkleed als een beroep naar school komen. We verzamelen op het 
plein. Deze dag is er voor elke groep een mooie activiteit in samenwerking met de bibliotheek (gr.5/6), het jongerenwerk 
(gr.7/8) en er is een voorstelling voor groep 1 t/m 4.  
 
Helaas is er dit jaar geen kijkavond voor belangstellenden. U wordt via Parro op de hoogte gehouden van het project. Op 
vrijdag 15 oktober gaan alle spullen mee naar huis. Wilt u dan een grote tas meegeven?  
 
Hulpouder(s) gevraagd met een bus/aanhanger 

Wij zijn op zoek naar een hulpouder met bus of aanhanger om overtollig meubilair naar de schuur van  
Kon. Julianschool (Lageweg) te brengen. Het gaat om ongeveer 30 tafels die wij mogen opslaan op 
een andere locatie i.v.m. een tekort aan opslagruimte bij de Bron. U kunt zich aanmelden bij 
directie@debrongouderak.nl.  
 
 

Juffen/meester dag 

Elk jaar vieren we aan het einde van het schooljaar juffen/meesterdag. Op deze dag worden de leerkrachten in het zonnetje 
gezet en vieren we met elkaar op 1 dag alle verjaardagen. De juffen en de meester vieren hun verjaardag dus niet op de 
dag dat ze echt jarig zijn maar aan het einde van het schooljaar.  
 
Bruiloft juf Dionne 
Vrijdag 17 september was het eindelijk zover! Juf Dionne is vorig jaar al getrouwd met haar man Nees maar 
deze keer konden de kerkdienst én het feest eindelijk plaatsvinden. En het leukste was dat het bruidspaar even 
bij ons langskwam op school! 
We hebben de juf en haar man feestelijk 'binnengehaald'. Wat waren ze prachtig!  

Schoolreis! 

Hallo allemaal wij zijn Jolijn en Lieke.   
En wij laten wat meningen zien van wat kinderen  

1. Mees: leuk!!!  ik vond de achtbanen heel leuk Lievelings attractie formule x  
2. Amy: super leuk!!! Lievelings attractie   

Formule x  

3. Scott: leuk!!! Lievelings attractie   
Formule x  

4. Lenthe: cool en leuk, lievlings atractie enterprise  
5. Dex: leuk lievelings atractie roller coaster met de hele klas  
6. Odette: leuke schtbanen en lievelings attractie  

Roller coaster   
7. Benthe: leuk en grappig lievelings attractie vissen  
8.    Dani: leuk leukste attractie enterprise 

Van de Schooljournalisten 

We zijn weer terug van schoolkamp, het was super leuk en gezellig. Hier hebben jullie een paar 
hoogtepunten van het kamp. We kwamen aan bij het Waternoodsmuseum en kregen een 
rondleiding. En toen gingen we naar de koebel, in de avond gingen we Lasergamen omdat Britt jarig 
was geweest, dus dit was soort van haar kinderfeestje.  
  

De tweede dag gingen we naar Neeltje Jans, het was heel leuk, we gingen ook nog varen met de boot op de Oosterschelde. 
De bonte avond was ook super grappig en leuk. De juffen die kwamen op de Bonte avond waren Juf Minke, Juf Jannie en 

Juf Rianne.  
  
De derde dag was het alweer zover. We gingen naar huis, Ongeloofelijk jammer want het was echt super leuk. Toen we bij 
school aankwamen stonden onze ouders ons al op te wachten, het was ook weer fijn om thuis te zijn.  
  
Dit was het kamp, het was voorbij gevlogen.  

mailto:directie@debrongouderak.nl
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Van de Activiteitencommissie 

De Activiteitencommissie is een enthousiaste groep ouders die helpen bij allerlei activiteiten en andere 
praktische zaken op school, denk aan hulp bij vieringen van Kerst, Pasen, het Sinterklaasfeest.  
Jeannette van Roest, Marelle den Oever en Claudia van Ettinger hebben dit gedaan maar stoppen nu. 
Heel veel dank voor jullie hulp de afgelopen jaren! 
Zowel voor als tijdens de coronaperiode hebben we gelukkig wel een aantal ouders mogen 

verwelkomen, heel fijn dat jullie dit doen! Maar het zou fijn zijn als er nog wat meer nieuwe mensen bij kunnen komen. 
Wilt u meer informatie of lijkt het u leuk om mee te helpen? Dan kunt u dat aangeven bij juf Jannie. 
Jannie.boeve@debrongouderak.nl  

Van de Tussenschoolse opvang 

We hebben tot nu toe net voldoende hulp bij toezicht op het plein tijdens de tussenschoolse opvang. Angela Slegtenhorst 
gaat stoppen als hulp. Angela, heel hartelijk dank voor alle keren dat je op het schoolplein aanwezig was om toezicht te 
houden! Het zou daarom heel fijn zijn als er wat meer ouders kunnen helpen om, samen met een andere ouder en een 
leerkracht, tussen de middag op het plein aanwezig te zijn als de kinderen buiten spelen. U heeft hiervoor recht op een  
kleine vrijwillige bijdrage. 
Voor meer informatie of om aan te melden graag contact opnemen met juf Jannie. Jannie.boeve@debrongouderak.nl  

Van het Centrum voor Jeugd en Gezin 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpenerwaard, organiseert twee verschillende online workshops: 
Meisjestalenten (h)erkennen en Jongenstalenten (h)erkennen. 
Door deze workshops krijg je inzicht in het herkennen van talenten van meisjes en jongens en hoe je die 

kunt stimuleren. Er worden veel tips en ervaringen uitgewisseld en ouders gaan met nieuwe ideeën naar huis. 
Voor meer informatie over de data en aanmelden: zie de uitnodiging bij dit Schooljournaal. 
 
Ook organiseert CJG Krimpenerwaard een cursus Speels en positief opvoeden voor ouders van kinderen tussen de 3 en 10 
jaar in Lekkerkerk. 
Tijdens de cursus gaan we in op de thema's zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en veerkracht bij kinderen. We leggen 
uit waarom kinderen soms niet reageren zoals je dat zou willen en hoe je met lastige situaties om kunt gaan. 
Je krijgt tips en handvatten zodat je kleine problemen kunt oplossen. 
 
De onderwerpen van de bijeenkomsten zijn: 
- De kracht van een positieve, speelse opvoedaanpak 
- Zelfvertrouwen en sociale vaardigheden stimuleren 
- Veerkrachtige kinderen opvoeden 
 
De cursus Speels en positief opvoeden bestaat uit 3 bijeenkomsten. 
Data:  Maandag 25 oktober, 8 en 15 november 2021 
Tijd:   19.30 – 21.30 uur  
Locatie:   CJG Lekkerkerk, Koninginneweg 3 in Lekkerkerk 
Kosten:  € 15,00 per persoon (Ouderparen 10% korting)  
 
Wil je meedoen? Ga voor aanmelden of meer informatie naar: www.cjgcursus.nl 

Van de bibliotheek Krimpenerwaard 

Op zaterdag 2 oktober om 11 uur speelt poppentheater Dubbele Jan in de gymzaal in ’t Rak de 
voorstelling “Kleine zwarte vogel”, naar het prentenboek van de afgelopen Nationale Voorleesdagen 
“Coco kan het”. De voorstelling is leuk voor kinderen in de leeftijd 3 tot 7 jaar. Kaartjes zijn € 3,50 

per persoon en verkrijgbaar aan de balie van de bibliotheek en via de website van de Bibliotheek: 
https://www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl/actueel/agenda/poppentheater3.html  
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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 15-04-22 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  

 


