Nummer 06 – 16 november 2021
Agenda
Datum
17 november
23 november
30 november

Activiteit
Studiedag onderbouw: groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 schoen zetten in de klas
Volgend Schooljournaal
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”.
Van de directie
Vrijwilliger voor conciërge taken gezocht
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger/conciërge voor ondersteunende taken. Het gaat
om ondersteunende taken voor de leerkrachten zoals lamineren, kopiëren, voorraden bijhouden etc.
Maar ook om bijvoorbeeld boodschappen doen voor activiteiten, cadeaus inpakken voor 5 december
en nog veel meer leuke en gevarieerde klussen. Wij bieden een vrijwilligersvergoeding voor deze
taken. Bent u enthousiast geworden en wilt u meer informatie ontvangen dan kunt u een afspraak maken met Jannie Boeve
jannie.boeve@debrongouderak.nl of Daniëlle van den Berg directie@debrongouderak.nl
Incident met auto aan de Huurmanlaan
Afgelopen week heb ik meerdere berichten ontvangen over een bewoner aan de Huurmanlaan die geen rekening
heeft gehouden met de kinderen bij het uitgaan van de school. Er ontstond een gevaarlijke situatie voor de ouders
en voor de kinderen die stonden te wachten. Ik zal contact opnemen met de gemeente of er misschien een bord
geplaatst kan worden met schoolroute.
Vanaf januari start een extra groep 1-2
Na de Kerstvakantie start een extra groep 1-2 i.v.m. de grootte van de groep. Tot de zomervakantie hopen er nog ongeveer
12 leerlingen in te stromen waardoor 1 kleutergroep te groot wordt. In het volgende Schooljournaal delen wij de
groepsindeling voor na de Kerstvakantie en hoort u ook welke leerkrachten er voor de groep staan.
Jeugd en Cultuurfonds
In Nederland groeien gemiddeld 2 à 3 kinderen per klas op in een gezin met geldzorgen. Zij kunnen niet op
voetbal, streetdance, judo, zwemles of muziekles. Deze kinderen sporten en spelen vaak alleen. Sport en
Cultuurfonds betaalt de contributie of het lesgeld voor deze kinderen en jongeren. Sporten en spelen doe je niet
alleen, dat doe je samen. Elk kind verdient het om mee te doen.
Meer informatie kunt u vinden op https://jeugdfondssportencultuur.nl/
Even voorstellen: stagiaires op school bij gym
Wij zijn Daan de Bruijn en Jeffrey van Herk. Je kunt ons kennen, aangezien wij allebei in Gouderak wonen en zelfs nog op
De Bron op school hebben gezeten. Verder zitten wij ook allebei op voetbal bij V.V. Gouderak en voetballen wij bij de
senioren. Wij zijn tweedejaars HALO studenten en dat houdt eigenlijk in dat we later gymleerkracht willen worden. Daarbij
zochten we een stage op de basisschool en leek het ons leuk om dit bij de Bron te doen. Ook hebben wij dezelfde
vooropleiding gedaan in Utrecht wat een sportopleiding was. Wij hebben dus al heel veel ervaring met verschillende sporten.
Daan heeft in zijn laatste jaar van die opleiding 2 jaar geleden ook al een keer stage gelopen bij Gunnar en vindt het leuk
om dit weer te doen, alleen nu met meer kennis vanuit de HALO. 14 november start ons stagetraject en deze eindigt op 8
april. In die tussentijd zullen wij op maandagen Gunnar helpen met het geven van zijn gymlessen.
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Uit de school
Sinterklaasperikelen…..
In het vorige schooljournaal heeft u de belangrijke data voor de sinterklaasviering al kunnen lezen, hierbij de uitgebreide
informatie.
Vrijdag 12 november
Afgelopen vrijdag hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 lootjes getrokken in hun groep. Ieder kind heeft € 5,meegekregen. Hiermee kopen zij een cadeautje voor het kind dat op hun lootje staat. Ook maken de kinderen een surprise
en een gedicht. Graag heel het bedrag gebruiken. Als u iets over houdt, dan dit geld op het cadeautje plakken.
Dinsdag 23 november
De kinderen van groep 1/2 mogen hun schoentje zetten in de klas. Dit schoentje (of pantoffel, zelfgemaakt schoentje, of
…) nemen zij zelf dinsdag 23 november mee naar school. Die nacht komt Piet hem misschien wel vullen...
Woensdag 24 november
De schoentjes van groep 1/2 zijn gevuld!! Wat zal er in zitten….?
Maandag 29 november
Piet komt meedoen met de pakjesgym.
Vrijdag 3 december:
Eindelijk is het zover… Sint bezoekt samen met zijn Pieten onze scholen.
Om 8.20 uur kunnen de kinderen van groep 5 t/m 8 hun surprise mee naar binnen nemen.
De kinderen van groep 1 t/m 4 houden deze ochtend hun jas aan en verzamelen in de klas.
We gaan dan met elkaar naar het dorpsplein, daar staat ons een verrassing te wachten...
We hopen er met elkaar een gezellige tijd van te maken!
Kerstviering in de kerk gaat niet door
In verband met de oplopende Coronabesmettingen onder de leerlingen en ouders, gaat de Kerstviering in de kerk
niet door. Wij willen uiteraard voor de kinderen een Kerstviering organiseren. Op dit moment zoekt de werkgroep
Kerst naar een mooie invulling. In het volgende Schooljournaal leest u meer hierover.
Van de Schooljournalisten
EHBO
Vorige week maandag is EHBO begonnen bij groep 8, juf Inge geeft les. We
begonnen met een presentatie, en daarna moesten we ook een paar dingen zelf
doen, zoals de Rautek greep. Toen EHBO klaar was kregen we een mapje met
allemaal dingen die je moest doen bij een ongeluk. Dat wat in het mapje staat moest je leren
want we hebben volgende week maandag een soortvan toets. Gister hadden we ook EHBO en
toen hadden we eigenlijk een beetje hetzelfde geleerd. We gaan ook nog leren hoe je hand en knie verband moet aanleggen,
en hoe je moet reanimeren. En ongeveer eind april hebben we het eindexamen.
Mediamasters
Vorige week dinsdag begon groep 7/8 met Mediamasters. Dat is een Gezamenlijk spel dat je
speelt met de hele klas. Je krijgt vragen over sociale media die je moet beantwoorden en als je
die goed hebt dan kun je bits verdienen. Er was een verhaal over een jongen en meisje genoemd
Bryan en Madison. Hun speelden het spel in VR en wij hielpen hun om de vragen goed te
beantwoorden Met die bits kun je toffe prijzen winnen zoals, een taart voor je klas , een escape
room , presentaties enzovoort. Als je gezamenlijk klaar was met mediamasters kon je zelf aan de slag. Je ging dan in een
tweetal extra opdrachten doen waarbij je nog meer bits mee kon verdienen voor je klas Bijvoorbeeld : Maak je eigen game,
Maak je eigen avatar en voltooi de Kraak'm quiz. Je kunt dus nog veel leren van Mediamasters, zoals geen blote foto's
versturen en niet online afspreken met mensen die je niet kent. De kinderen uit groep 7/8 hebben heel veel bits verdiend
dus hopelijk winnen ze toffe prijzen.
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Gevonden voorwerpen
In de centrale hal van Het Rak ligt de tafel vol met gevonden voorwerpen van het afgelopen jaar. Hieronder kunt u op de
foto’s zien wat er allemaal is achtergebleven. Tot vrijdag 26 november blijft het liggen, daarna gaat het naar een goed
doel. Dus als u op de foto iets ziet wat u bekend voorkomt, kunt een kijkje komen nemen en het meenemen.

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
1-2
3
4
5-6
7-8

Leerkracht(en)
Jannie/Yvonne
Hannah
Lizeth/Alice
Marleen
Thomas
Directie
IB

Tijdstip
Woensdag 12.30-13.00 uur
Woensdag 12.30-13.00 uur
Woensdag 12.30-13.00 uur
Woensdag 12.30-13.00 uur
Woensdag 12.30-13.00 uur
Graag volgens afspraak
Graag volgens afspraak

Vakantierooster 2021-2022
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag / Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie
Studiedagen 2021-2022 alle leerlingen vrij
Woensdag 16-02-2022
Vrijdag 25-02-2022
Dinsdag 07-06-2022

Vr 24-12-21 t/m vr 07-01-22
Ma 28-02-22 t/m vr 04-03-22
Vr 15-04-22 t/m ma 18-04-22
Ma 25-04-22 t/m vr 06-05-22
Do 26-05-22 t/m vr 27-05-22
Ma 06-06-22
Ma 11-07-22 t/m vr 19-08-22
Studiedagen 2021-2022 onderbouw, groep 1 t/m 4 vrij
Woensdag 17-11-2021
Woensdag 02-02-2022
Woensdag 06-04-2022
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