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Agenda 

 
Datum Activiteit 

Januari – Februari  Toets periode 1 

11 januari Luizencontrole 

25 januari  Volgend Schooljournaal 

Lied van de maand 

We hebben dit jaar gekozen om per maand een lied te kiezen. Het lied voor de maand januari is “Diep, diep, diep als de 
zee”.  

Van de directie 

Een goed en gezegend 2022 toegewenst  
Allereerst wil ik u ook via dit Schooljournaal alle goeds toewensen voor het komende jaar. We 
leven nog steeds in een periode met veel besmettingen en onzekerheid. Toch mogen we ook 
vooruit kijken en hopen op andere tijden.  
 
Scholen weer open 
Wat fijn dat de schooldeuren gisteren weer open mochten gaan en de kinderen weer 
onderwijs op school kunnen ontvangen. Wij zijn weer met nieuwe energie begonnen en hopen 
dat het tweede deel van dit schooljaar rustig zal verlopen.  
 
Zwangerschapsverlof directie  
Over 3 weken (vanaf 31 januari) hoop ik met zwangerschapsverlof te gaan. Medio juni zal ik bij goede gezondheid mijn 
taken op de Bron weer oppakken.  
 
Interim directie tot medio juni 2022 
De komende maanden zal mevr. Elske van Leeuwen mijn directietaken overnemen. In het volgende Schooljournaal zal ze 
zich voorstellen. De leerkracht blijft voor u het eerste aanspreekpunt en ook Jannie Boevé zal de lopende zaken blijven 
monitoren.  
Voor de overige zaken kunt u terecht bij mevr. van Leeuwen.  

Uit de school 

 Herhaling: Brengen en halen  
Groep 1/2  
De komende periode zullen wij nog heel voorzichtig moeten zijn met halen en brengen.  
De kinderen van groep 1/2 graag ‘s ochtends afzetten bij het schoolplein. De kinderen graag ook weer 
ophalen op het schoolplein. Kortom: Brengen via de Huurmanlaan, over de brug op het plein en halen 
dezelfde route en wachten op het plein aan De Bron kant. 
Wijziging: De juffen van 1/2 staan bij de klasdeur en niet meer op het plein bij het brengen. 
Groep 1 t/m 8 
Looproute via de Huurmanlaan over de brug geldt voor alle leerlingen vanaf groep 1 t/m groep 8.  
 
Herhaling: Hulpouder(s) gevraagd met een bus/aanhanger  
Wij zijn op zoek naar een hulpouder die kan helpen sjouwen om het overtollig meubilair naar 

de schuur van de Kon. Julianaschool (Lageweg) te brengen. 1 ouder met aanhanger heeft zich 
gemeld om te helpen. We zijn nu nog op zoek naar een ouder die mee kan helpen sjouwen. 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.  
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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 

 

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 02-02-2022 

Vrijdag 25-02-2022 Woensdag 06-04-2022 

Dinsdag 07-06-2022  
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