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Agenda 

 
Datum Activiteit 

2 februari Studiedag onderbouw: groep 1 tot en met 4 vrij 

8 februari Volgend Schooljournaal 

9 februari Bijeenkomst gebedsgroep 

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”. In februari is het lied “de Heer is mijn herder” aan de beurt. 

Jarige kinderen, juffen, meesters 

De komende weken zijn jarig: 
 
Een heel gezellige 
verjaardag toegewenst!  
 
 
 
 
 
 

Welkom 

De komende weken komen er maar liefst 3 nieuwe leerlingen op school. 
Op 29 januari is het feest bij Luca van den Brink want dan wordt hij 4 jaar en start in groep 1A. 
Luca is het broertje van Joy uit groep 5.  

Op 1 februari is Emma de Groot jarig en komt zij in groep 1B.  
En op 6 februari wordt Tinus van Zon 4 jaar en gaat ook naar groep 1B. Tinus is het broertje van Delailah uit groep 3 en 
Martin uit groep 2A. 
Luca, Emma en Tinus vast een hele fijne schooltijd gewenst en welkom bij ons! 

Van de directie 

Toets periode  
De komende weken nemen wij de Cito Midden toetsen af. Toetsen waar wij vooral kijken naar de vakken rekenen, taal en 
spelling. Een kind heeft zoveel meer kwaliteiten en talenten waar niet op getoetst wordt.  
 

Wij praten over.... 
Wij praten... 
over cijfers, over rapporten  
over testen over goed en matig, over de slechtste en de beste  
Wij praten... 
over achterstanden, over onderpresteren 

en de prestaties van het kind blijven we trouw noteren 
Wij praten... 
Over handelingsplannen en wat de zorg daarvan vindt 
 
Maar praat je ook nog wel eens met het kind?  
 
Want weet je wat ik denk waar het kind het meeste aan heeft  
Als je van mens tot mens het echte aandacht geeft.  
 
 

 

Datum Naam Groep 

26 januari Valerie Oosterbosch 2B 

30 januari Yara Evengroen 3 

30 januari Marit van Roest 5 

30 januari Daan van Roest 5 

3 februari Duuk Rijsdijk 4 

4 februari Sanne van Kekem 1B 

8 februari Bastiaan van Kekem 5 
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Zwangerschapsverlof  
Vanaf 31 januari neemt mevr. Elske van Leeuwen voor de komende vier maanden mijn werkzaamheden over i.v.m. mijn 
zwangerschapsverlof. Ik hoop u allen medio juni weer te ontmoeten.   
 
Ouderbijdrage  
Bij dit Schooljournaal treft u de jaarlijkse verantwoording van de ouderbijdrage aan. Wij vragen u ook voor het schooljaar 
2022 een bijdrage van €25,- per leerling. De Medezeggenschapsraad heeft hierover vergaderd en de bijdrage net als vorig 
jaar vastgesteld op € 25,- per leerling. Alvast bedankt voor uw bijdrage.  
 
Oplopende coronabesmettingen in het basisonderwijs  
De besmettingen binnen het basisonderwijs lopen snel op. Ook de Bron werd hier afgelopen week mee geconfronteerd. 
Als een leerkracht ’s ochtends bij de GGD positief test, kunnen wij u pas rond 8.00 uur op de hoogte stellen van de 
situatie. Heel vervelend, maar in deze periode helaas wel de realiteit.  
De snelste manier van communiceren is via de Parro app. Wilt u de app dagelijks in de gaten houden?  
Wij hopen dat er geen groepen in quarantaine hoeven maar de kans is zeer groot dat deze situatie een keer voor gaat 
komen. U wordt op de hoogte gehouden van het aantal besmettingen in een groep. Bij een derde melding van een 
besmetting moet de hele klas in quarantaine. U kunt dit dus volgens via de Parro app.  
 
Quarantaine regels nog even op een rij 
De regels met betrekking tot corona wijzigen nog wel eens. We kunnen ons voorstellen dat u het niet altijd meer scherp 
hebt. We herinneren u daarom even aan de regels zoals die op dit moment gelden. 
- Bij klachten die passen bij het coronavirus (ook bij enkel neusverkoudheid) blijven leerlingen thuis; 
- Als een huisgenoot van een leerling positief is getest blijft de leerling thuis en volgt het protocol van de GGD; 
- Het advies is om bij klachten te testen bij de GGD. Bij milde klachten volstaat een zelftest. Een positieve zelftest moet   
  worden bevestigd met een test bij de GGD; 
- Leerlingen die positief zijn getest blijven tenminste 7 dagen thuis. Daarna mogen ze weer naar school, mits ze 24 uur  
  klachtenvrij zijn; 
- Klasgenoten van positief getest leerlingen hoeven niet thuis te blijven. Wel is het advies om te testen bij klachten. Bij 3  
  of meer positieve gevallen in een groep, is er sprake van een uitbraak. De klas moet dan in quarantaine. 
 
Interim directrice Elske van Leeuwen 
Mijn naam is Elske van Leeuwen-van Kooten. In de komende periode ga ik als interim directeur een groot deel van de 
taken van Daniëlle overnemen die mag gaan genieten van haar verlof. Naast deze taak ben ik directeur van Kindcentrum 
Wereldweijde in Bodegraven voor drie dagen in de week.  
Sinds 2006 ben ik werkzaam in het onderwijs, waar ik met veel plezier leerkracht van de bovenbouw ben geweest. Na een 
aantal jaar voor de klas ben ik me gaan oriënteren op het management van de school en in 2016 ben ik na een periode 

van locatiedirecteur, gaan werken als directeur in Bodegraven. Daar hebben we de transitie van school naar kindcentrum 
doorgemaakt. Een heel mooi proces, waar we heel nauw samenwerken met kinderopvang en onderwijs om nog meer 
voor kinderen te kunnen betekenen.  
Het is voor mij als directeur belangrijk om te kijken wat er nodig is en hoe we het 
onderwijs het beste vorm kunnen geven voor alle kinderen.  
Naast mijn werk als directeur ben ik getrouwd en samen hebben we twee geweldige 
jongens van 11 en 13 jaar. Onze jongens hebben inmiddels het basisonderwijs 
verlaten en gaan naar het voortgezet onderwijs.  
Als interim directeur ben ik vanaf 1 februari voor de Bron beschikbaar op woensdag. 
Daarnaast ben ik er nog een dagdeel in overleg met het MT van de school.  
Mocht u vragen hebben kunt u mailen naar directie@debrongouderak.nl of bellen op 
06-28756082. 

Uit de school 

Geboren  
Afgelopen zondag kregen wij het bericht dat Meester Thomas een zoontje 
heeft gekregen: Moos Benjamin. Iedereen maakt het gelukkig goed en 
meester Thomas en zijn gezin genieten volop van Moos. Wij wensen de 
meester en zijn gezin een mooie en gezegende tijd toe met elkaar.  
Wilt u een kaartje sturen naar meester Thomas dan kunt u deze versturen 
naar: Familie van Duijn, Vlierstraat 42, 2871 RR Schoonhoven. 

 
Zwangerschap juf Yvonne Verbeek  
Mooi nieuws! Juf Yvonne Verbeek (groep 1/2a) en haar man verwachten medio juli hun tweede kindje. Wij wensen juf 
Yvonne een hele goede zwangerschap toe in de komende periode.  
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Voorstellen nieuwe onderwijsassistent Ruth van Hoek 
Hallo, ik ben Ruth van Hoek en kom uit Berkenwoude. Ik heb een man en twee kinderen. Een jongen van 13 jaar (zit in 
de 2e van de middelbare school) en een dochter van 10 jaar (groep 7). Sommige kinderen en ouders zullen mij al kennen 
van de BSO, want daar werk ik nu vier maanden. Mijn loopbaan begon in de kinderopvang. Daarna ben ik 
onderwijsassistent geweest op het speciaal onderwijs cluster vier. Nu werk ik vier maanden bij de BSO en ik hoop dat ik 
op de Bron weer als onderwijsassistent mijn plek mag gaan vinden. Ik heb er veel zin in! Mocht u meer van mij willen 
weten, spreek me gerust aan! 

Van de Schooljournalisten 

Komende maand gaat groep 8 zich meer bezighouden met het Voortgezetonderwijs wat best spannend is. Ze 
krijgen dan hun definitieve advies te horen. Ook Komt deze maand de CITO om de hoek kijken. Het word een 
moeilijke maand.  
  

Juf Joelle was afgelopen maandag voor het laatst als invaller, want ze gaat naar zuid-Afrika om daar les te geven.  
 

Van het Centrum voor Jeugd en Gezin 

Bij dit Schooljournaal ontvangt u een uitnodiging voor een webinar van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het onderwerp 
van het webinar is ‘Nog steeds corona…Zo kom je er als gezin doorheen!’ en wordt gegeven op donderdag 10 februari 2022 
van 20:00 – 21:00 uur. 

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 

1A-2A Jannie/Yvonne Woensdag 12.30-13.00 uur 

1B-2B Dionne/Rianne 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  

 

 

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/

