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Agenda 

 
Datum Activiteit 

8 februari Adviesgesprekken VO leerlingen groep 8 

15 februari Rapporten mee 

16 februari Studiedag groep 1 tot en met 8: alle leerlingen vrij 

22 februari Volgend Schooljournaal 

22 en 24 februari 15-minuten gesprekken 

25 februari Studiedag groep 1 tot en met 8: alle leerlingen vrij 

Lied van de maand 

We hebben dit jaar gekozen om per maand een lied te kiezen. Het lied voor de maand februari is “de Heer is mijn herder”  

Welkom 

Op 10 februari is Duuk jarig en wordt hij 4 jaar. Duuk is het broertje van Stan uit groep 6 en Suza uit 
groep 4. Hij komt in groep 1A. Welkom Duuk en een fijne schooltijd gewenst! 

Van de directie 

Aan het begin van mijn tweede week op De Bron mag ik een stukje schrijven voor het Schooljournaal. In het vorige 
Schooljournaal heb ik me al even voorgesteld en in sommige klassen ben ik al even gaan kijken. Ik merk dat het een fijne 
school is om te werken en dat er een fijn team staat. Dat maakt het prettig om mijn taken als interim directeur uit te 
kunnen voeren. Een aantal van de ouders die hun kind naar school komen brengen heb ik al kort even gezien of zij mij. 
Via een berichtje in Parro heb ik ook aangeven wanneer ik aanwezig hoop te zijn op De Bron.  
Onder voorbehoud ben ik tot de voorjaarsvakantie op de onderstaande momenten op school aanwezig:  

• woensdag 9 feb,  
• woensdag 16 feb (studiedag),  
• donderdagmiddag 17 feb,  
• donderdagmorgen 24 feb,   
• vrijdag 25 feb (studiedag).  

 
Mocht u dringende zaken hebben dan kunt u uiteraard ook mailen naar directie@debrongouderak.nl.  
 
Afronding toetsen en rapport 

We hebben de periode van toetsen zo goed als afgerond, op de toetsing van zieke en afwezige kinderen na. De informatie 
uit deze toetsen gaan we gebruiken om in de komende periode ons onderwijs vorm te geven.  
Volgende week dinsdag ontvangen de kinderen het rapport over de afgelopen periode en vanavond zijn de definitieve 
adviesgesprekken van groep 8. De 15 minutengesprekken staan op 22 en 24 februari gepland. Hiervoor ontvangt u via 
Parro een uitnodiging. Wij wensen u fijne gesprekken toe. 
 

Studiedagen 
Op 16 en 25 februari hebben we studiedagen. De 16e was een algemene dag voor PCPO gepland, dit wordt een interne 
studiedag. Op 25 februari kijken we samen naar de schoolresultaten en de voortgang van onze school ontwikkeling. We 
hopen dat de kinderen fijne dagen hebben.  
 

Van het Centrum voor Jeugd en Gezin 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Krimpenerwaard organiseert een cursus Speels en positief opvoeden voor ouders 
van kinderen tussen de 3 en 10 jaar in Bergambacht. 
 
Kinderen ontwikkelen zich beter als zij op een positieve, speelse manier worden opgevoed. Maar hoe reageer je positief op 
een kind dat boos of driftig is? Hoe ga je om met een kind dat stil, bang of verdrietig is? Deze en andere vragen worden 
besproken tijdens de cursus Speels en positief opvoeden. 
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Tijdens de cursus worden thema’s als zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en veerkracht bij 
kinderen behandeld. Er wordt uitgelegd waarom kinderen soms niet reageren zoals je dat zou 
willen en hoe je met lastige situaties om kunt gaan. Je krijgt tips en handvatten zodat je kleine 
problemen kunt oplossen. 
 
De cursus Speels en positief opvoeden bestaat uit 3 bijeenkomsten. 
 
Data:  Maandag 28 februari, 14 en 28 maart 2022 
Tijd:   19.30 – 21.30 uur  
Locatie:   CJG Bergambacht, Meidoornstraat 3d in Bergambacht 
Kosten:  € 15,00 per persoon (Ouderparen 10% korting)  
 
Ga voor aanmelden of meer informatie naar: www.cjgcursus.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 

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 06-04-2022 

Vrijdag 25-02-2022  

Dinsdag 07-06-2022  
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