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Agenda 

 
Datum Activiteit 

3 november Dankdagdienst in de Dorpskerk, kinderen groep 1-2 afhalen bij de 
kerk om 12:30 uur 

9 november Bijeenkomst gebedsgroep 

12 november Lootjes trekken, groep 5 t/m 8 

16 november Volgend Schooljournaal 

17 november Studiedag onderbouw: groep 1 t/m 4 vrij 

23 november Groep 1-2 schoen zetten in de klas 

Lied van de maand 

We hebben dit jaar gekozen om per maand een lied te kiezen. Het lied voor de maand november is “Dank U wel”.  
De komende weken zijn jarig: 

Welkom 

Op 15 november wordt Sophia Galiano Mudde 4 jaar en dan start zij in groep 1. Sophia is het zusje van Yvonne 
uit groep 6. Veel plezier op school Sophia! 

Van de directie 

Leerkrachtentekort  
Het is algemeen bekend dat er een groot tekort is aan leerkrachten in het onderwijs. Tot voor kort hadden wij als PCPO 
Krimpenerwaard en de Bron nog geen last van dit landelijke probleem. Helaas krijgen wij nu ook te maken met een groot 
tekort aan invallers. Regelmatig moeten klassen van andere scholen thuiswerken als er een dag geen vervanging is. 
Afgelopen week hebben wij geen vervanging kunnen vinden voor groep 7/8 en heeft voor het eerst een groep thuis moeten 
werken. Wij doen er alles aan om personeel te vervangen maar het kan vaker voor gaan komen dat er niemand beschikbaar 
is. Zit u zelf in het onderwijs, of kent u mensen die wel een dag willen invallen op incidentele basis dan kunt u mailen naar 

directie@debrongouderak.nl.  
 
Afscheid juf Rianne de Groot in groep 7/8 
Wij willen juf Rianne de Groot bedanken voor haar invalwerk in groep 7/8. Fijn dat het mogelijk was om tot de herfstvakantie 
op maandag voor de groep te staan! Wij zijn nog op zoek naar een nieuwe juf of meester voor de maandag. De vacature 
staat online en zal in de kranten verschijnen. Wij hopen zo spoedig mogelijk een nieuwe leerkracht voor de groep te hebben. 

Even voorstellen: stagiaires op school 

Hallo allemaal, mijn naam is Naomi van Nieuwkoop.  
Ik ben een tweedejaars pabo student van de Driestar Educatief.  
Ik mag dit jaar bij jullie op school stagelopen waar ik erg veel zin in heb! Ik zal de aankomende twee weken 
dan ook beginnen in groep 4. Ik kijk erg uit om de kinderen te ontmoeten en erg veel van het vak te komen 
leren!  
Groetjes Naomi 
 

Hallo allemaal!  
Ik ben juf Michelle en dit jaar kom ik bij jullie op school kijken en lesgeven. Ik leer namelijk om juf te 

worden en daarom kom ik bij jullie de aankomende twee weken in groep 3 kijken, maar ook de rest van 
het jaar kun je mij af en toe op school tegenkomen. Ik ben een sportieve juf die het erg leuk vindt om 
spelletjes te doen en anderen te helpen. 
Ik hoop dat we een gezellige tijd samen hebben en ik zie jullie graag op school! 

mailto:directie@debrongouderak.nl
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Uit de school 

Regels van de maand 
Op de studiedag van maandag 25 oktober hebben wij als team gesproken over 
de regels en routines in de school en op het schoolplein. Deze maand staan de 
volgende afspraken centraal.  

1. Als ik werk op de gang gebruik ik een liniaalstem. 
2. Als de bel gaat ga ik gelijk in de rij staan. 
3. WC gebruik zoveel mogelijk in de pauze, niet onder de instructie of 

gelijk na de pauze. 
De regels hangen ook in elke klas om ze goed te kunnen onthouden. 
 
Dankdag   

Woensdag 3 november vieren wij Dankdag in de Dorpskerk.   
De dienst begint om 11.30 uur, u bent van harte welkom.   
De kinderen zitten bij hun eigen groep in de kerk. De kinderen mogen geen snoep meenemen 
naar de kerk. 
Aan het einde van de dienst is er een collecte.  
  

Het thema is ‘Dankend doorgaan’ waarbij het Bijbelverhaal over Noach centraal staat. Noach mag eindelijk met zijn gezin 
weer van de Ark af. Een lange tijd zat hij opgesloten op de boot, nu mag hij weer naar buiten gaan. Heerlijk... Vrijhe id… 
maar wat doet Noach dan als eerste?  
  
De dienst is om 12.30 uur afgelopen, de kinderen van groep 1/2 moeten worden opgehaald bij de kerk. De oudere kinderen 
mogen vanuit de kerk zelfstandig naar huis.   
 
Sinterklaasperikelen   

Het duurt nog even maar voor we het weten is Sinterklaas weer in het land! We hebben het een en 
ander voor u op een rijtje gezet wat betreft de sinterklaasviering op school:  
Vrijdag 12 november: Lootjes trekken in de groepen 5-8.   
Dinsdag 23 november: De kleuters mogen hun schoen zetten in de klas.   
Maandag 29 november: Piet komt meedoen met de pakjesgym van groep 1/2.  
Vrijdag 3 december: Sinterklaas hoopt samen met zijn pieten onze school te bezoeken. Verdere 
informatie hierover volgt in een volgend Schooljournaal.  

 
Openlesweek gaat niet door 
Van 8 tot 12 november staat de openlesweek gepland. I.v.m. de oplopende Coronabesmettingen (ook binnen de school) 
verplaatsen wij deze naar het voorjaar. Tegen die tijd vermelden wij in het Schooljournaal in welke week dit plaats zal gaan 
vinden.  
 
VO scholenmarkt gaat niet door 
De scholenmarkt voor groep 8 gaat dit schooljaar niet door. Helaas hebben wij te weinig aanmeldingen binnengekregen 
van Voortgezet Onderwijsscholen die mee willen doen aan de scholenmarkt. U kunt uiteraard wel de open dagen van de 
scholen bezoeken op hun eigen locatie.  

Van de Schooljournalisten 

Schooljournaal 2-11-21  Aron V. en Djoy  
  
Vorige week dinsdag kwam er een vrouw van bureau Halt. Ze kwam een voorlichting geven over 
jeugdcriminaliteit. Je moest eerst een filmpje kijken. Daarna moest je in een tweetal een 

werkblad maken. Je moest opschrijven wat de kinderen hadden gedaan, dat wist je als je in het filmpje had 
opgelet. Als je dat had gedaan moest je weer een filmpje kijken. Als je dat filmpje had gekeken dan moest 
je op de achterkant van het blad opschrijven wat voor straf hun verdienden. En op dezelfde dag kwam ook 
de schoolinspecteur, die ging kijken hoe wij het deden tijdens de taalles, en daarna moest je op de laptop een 
vragenlijst invullen. Als je dat had gedaan was je klaar.  
 

En vorige week woensdag hadden groep 3/8 een techniek dag. We moesten 
verschillende dingen in elkaar zetten en kijken wat je er mee kon doen. In groep 
7/8 kwamen de moeders van Deborah Simons & Lieke Kool, die hielpen ons met 
de opdrachten. Bij een opdracht moest je met een grote batterij contact maken 

met een lampje en met dat lampje kon je seinen met je maatje in morse taal. Verder was er nog een opdracht je moest 
met een waterspuit een haak maken waarmee je moest proberen spullen uit het riool putje te vissen.    
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Van de Medezeggenschapsraad 

Even voorstellen…  
Dit schooljaar bestaat de MR uit de volgende personen:  
Andries Veldman (oudergeleding)  
Marjan van der Ree (oudergeleding) – Secretaris MR  
Hannah Kok (personeelsgeleding) – Voorzitter MR  
Yvonne Overbeek (persoonsgeleding) – Voorzitter MR   
Danielle van den Berg (directie)   
De MR heeft dinsdagavond 26 oktober vergaderd, we hebben gesproken over het schoolplan. De punten leerlingenraad, 
Bijbelse geschiedenis, vakgebied rekenen, vakgebieden taal/spelling en NPO gelden zijn aan de orde gekomen.   
  
De Medezeggenschapsraad (MR) dient goed geïnformeerd te zijn over alle aangelegenheden die de school betreffen. Dit 
recht op informatie is vastgelegd in de wet. Daarnaast heeft de MR advies- of instemmingsrecht m.b.t. voorgenomen 
besluiten van de school over o.a.   

• het personeelsformatieplan  

• vaststelling/ wijziging van het schoolplan  

• vaststelling/ wijziging van de schoolgids  
 

Heeft u een vraag of mededeling voor de MR dan kunt u ons altijd even aanspreken.  

Van Enver 

In het kader van de Week van de Pleegzorg (van 2 tot 10 november), ontvingen we dit bericht van 

Enver: 

 

Er is al jaren een tekort aan pleegouders. Terwijl er jaarlijks juist meer kinderen zijn die op zoek zijn naar pleegouders. Te 
weinig pleegouders betekent dat kinderen vaker doorgeplaatst worden omdat het lang duurt voordat de juiste match voor 
een duurzamer verblijf gevonden is. Geen goede basis voor een evenwichtige ontwikkeling van kinderen. 
Pleegzorg Nederland is bezorgd over het aanhoudende tekort aan pleegouders. Met de titel #groenlicht vraagt Pleegzorg 
Nederland tijdens de Week van de Pleegzorg aandacht voor het belang van meer pleegouders.  
Op vele plekken in het land zullen monumenten en gebouwen groen verlicht worden. Een symbolisch gebaar om 
pleegkinderen #groenlicht te geven voor een mooie toekomst.  
 
Enver is actief binnen de regio Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk en is op zoek naar nieuwe pleegouders. Voor 
mensen die geïnteresseerd zijn in pleegzorg organiseert Enver een informatiebijeenkomst op dinsdag 26 oktober en 

woensdag 24 november.  Aanmelden voor de bijeenkomst kan via telefoonnummer 085 486 70 70 of e-mail 
pleegzorg@enver.nl. Meer informatie over pleegzorg is te vinden op www.enver-pleegzorg.nl  
 

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 

 
 

mailto:pleegzorg@enver.nl
http://www.enver-pleegzorg.nl/
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/
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Vakantierooster 2021-2022 

 

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 

Woensdag 16-02-2022 Woensdag 17-11-2021 

Vrijdag 25-02-2022 Woensdag 02-02-2022 

Dinsdag 07-06-2022 Woensdag 06-04-2022 

  

 


