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Agenda 

 
Datum Activiteit 

25 oktober Studiedag: alle leerlingen vrij 

26 oktober Inspectie van onderwijs op de Bron 

26 oktober Luizencontrole 9.00 uur 

02 november Volgend Schooljournaal 

Lied van de week 

We hebben dit jaar gekozen om per maand een lied te kiezen. Het lied voor de maand oktober is “U bent machtig, U bent 
groot”.  

Welkom 

Op 25 oktober is het feest bij familie van Herk: dan wordt Aimée 4 jaar! Aimée is het zusje van Jolijn uit groep 7 en Lenthe 
uit groep 5. Aimée komt na de herfstvakantie bij ons in groep 1. Welkom en vast veel plezier op school Aimée! 
 
Op 2 oktober heeft Khloé Tiele uit groep 3 een broertje gekregen. Hij heet Nash Arlo Tiele. Van harte gefeliciteerd met dit 
mooie wonder en veel geluk gewenst! 

Van de directie 

Bijbeltekst en lied van de maand 
God, laat tot in de hoogste hemel zien hoe machtig U bent! 
Laat over heel de aarde zien hoe geweldig U bent! Psalm 57:6 
 
De kinderen zingen de komende maand het lied ‘U bent machtig, U bent groot’.  
 
U bent machtig, U bent groot, U bent zo geweldig sterk 

Machtiger dan een koning, of een president 
U bent machtig, U bent groot, U bent zo geweldig sterk 
U bent de allerbeste, U bent die U bent 
 
U bent de God van hemel en aarde, de God van het heelal 
De God die alles weet en ziet, ja, U bent overal 
U bent mijn Vader in de hemel, ver weg en toch dichtbij 
Want door uw Heilige Geest, woont U in mij 
 
U bent de God van trouw en van liefde, de God die eeuwig leeft 
De God die zelfs zijn eigen Zoon, voor ons gegeven heeft 
Dit goede nieuws wil ik vertellen, ver weg en ook dichtbij 
En ook al valt dit soms niet mee, U bent bij mij! 
 
Studiedag 25 oktober 2021 

Op maandag 25 oktober staat de eerste studiedag gepland. De kinderen zijn deze dag vrij!  
Wij gaan deze studiedag aan de slag met de ontwikkelpunten van het schoolplan. We spreken over de 
nieuwe rekenmethode, onderzoek naar een nieuwe taalmethode, identiteit van de school etc.  
 

Inspectie bezoek 26 oktober 2021 
Dinsdag 26 oktober komt de inspectie van onderwijs een dag meekijken op de Bron.  
De dag begint met een kennismakingsgesprek en korte toelichting op het onderzoek. 
Daarna zal de inspectie samen met de directie klassenbezoeken afleggen in de groepen. 
De inspectie zal ook de kinderen van groep 6-8 vragen stellen over het onderwijs op 
school. Tot slot zal er een eindgesprek zijn met de directie en blikken we terug op de 
dag.  
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Het onderzoek zal hoofdzakelijk gebruikt worden voor landelijk onderzoek. Er komt dan ook geen oordeel of verslag van 
deze dag vanuit de onderwijs inspectie.  
 
Waarschuwing vanuit de politie 
Volgende bericht wil ik met u delen in samenwerking met de wijkagent. Een nog onbekende man heeft in Gouderak kinderen 
aangesproken en hen een ongepast voorstel gedaan. De politie is op zoek naar de man.  

Uit de school 

Brengen en halen 
We proberen de komende periode nog voorzichtig te zijn met ouders in de school. De afgelopen weken hebben 
wij ervaren dat er toch verschillende besmettingen zijn geweest in Gouderak. Onze school heeft gelukkig geen 
meldingen ontvangen, maar toch is het goed om de komende periode alert te blijven.   
De kinderen van groep 1/2 graag ‘s ochtends afzetten op het schoolplein. De juf heeft dan ook de mogelijkheid 
om iets aan u te vragen als dit nodig is. De kinderen graag ook weer ophalen op het schoolplein.  
De ouders van groep 3 t/m 8 nog even niet de school in, mits het op afspraak is van de leerkracht of directie.  
 
Stoeien op het schoolplein  

We merken als collega’s dat de kinderen behoefte hebben aan stoeien op het schoolplein. We zien dat het 

leuk kan zijn maar dat voor iedereen de grens anders is. Om de kinderen toch op een leuke manier met 
elkaar te laten stoeien is er een vaste stoeiplek op het schoolplein aangewezen. We duwen en trekken niet 
op de rest van het plein, en anders verwijzen naar het 'stoei vak'. De pleinwacht houdt toezicht als kinderen 
het spel spelen. 

Uitleg regels bij het stoei vak: 2 personen in het vak, elkaar proberen uit het vak te duwen. Is het spel klaar twee nieuwe 
personen in het vak. Opdracht: Blijf zolang mogelijk in het vak. 
Wij maken ook dit jaar weer gebruik van de gele en de rode kaarten op het plein als daar aanleiding voor is. 
 
Luizencontrole  
Dinsdag 26 oktober om 9.00 uur wordt er weer gecontroleerd op luizen.  

Van de Schooljournalisten 

We zijn begonnen. De kinderboekenweek is van start gegaan! Het thema van dit jaar is: worden wat je wilt. 
Elke groep heeft een ander onderwerp. Groep 1/2 ‘de bakker’. Groep 3 ‘eet smakelijk’. Groep 4 ‘beroepen 
rondom het bos’. Groep 5/6   ‘te gekke beroepen die echt bestaan’. Groep 7/8 ‘mijn carrière’. Kinderen voor 
kinderen heeft ook weer een nieuw lied gemaakt voor de kinderboekenweek, dat het heet ‘worden wat je wil’. 

6 Oktober was de Kinderboekenweek van start gegaan. Als je wou mocht je verkleed naar school komen als een beroep. 
We verzamelden om half 9 op het schoolplein. Groep 7/8 heeft ook weer een voorleeswedstrijd. 

Van de Activiteitencommissie 

We mogen een nieuw AC lid verwelkom, heel fijn! Melanie Scheurwater, van harte welkom bij de Activiteitencommissie.  

Van het Centrum voor Jeugd en Gezin 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert in samenwerking met Tischa Neve een webinar voor ouders over pubers. 
Pubers in huis ... dat is voor velen best een hele uitdaging! Naast leuk en lief kunnen pubers 

namelijk ook onvoorspelbaar, onuitstaanbaar en emotioneel zijn. Wat schuilt er achter het 

dwarse en stoere gedrag van een puber, wat maakt de puberteit voor een kind zo lastig en 

vooral: hoe ga je daar als ouder nou wel en niet mee om? Welke manier van communiceren 

werkt het beste? Hoe kan je de lol weer inzien van die worstelende puber? 

In dit webinar, een lezing die je thuis kan volgen achter je computer, neemt kinderpsycholoog 

en opvoedkundige Tischa Neve je op een heldere en laagdrempelige manier mee in haar visie 

op opvoeden en omgaan met pubers. Met humor, zelfspot, positiviteit en vooral gericht op 

ontdekken wat werkt voor jou en jouw kind. Want elke puber is anders en elke ouder ook.  

Heb jij thuis een (aanstaande) puber tussen de 10 en 16 jaar en vind je het leuk om eens helemaal in de wereld van 

een puber te duiken? Meld je dan snel aan bij dit webinar bomvol inspiratie en tips!  

Dit gratis webinar vindt plaats op dinsdag 9 november 2021 van 20.00 tot 21.00 uur. 
Aanmelden kan via www.cjgcursus.nl 

 

https://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 

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  

 

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/

