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Agenda 

 
Datum Activiteit 

23 maart Praktische verkeerslessen groep 5 en 6: fiets meenemen! 

24 maart Praktische verkeerslessen groep 1 t/m 4. Groep 3 en 4: fiets 
meenemen! 

29 maart Volgend Schooljournaal 

1 april Maandopening  

Lied van de maand 

We hebben dit jaar gekozen om per maand een lied te kiezen. In maart is het lied “Daarom bidden wij” aan de beurt. 

Welkom 

Op 19 maart wordt Matthias de Waardt 4 jaar. Matthias is het broertje van Celeste uit groep 5 en hij start  
bij ons in groep 1A/2A. 

Op 21 maart is Levi Gorissen jarig en komt in groep 1B/2B. Levi heeft een grote zus in groep 3: Nina.  
Welkom Matthias en Levi en vast een leuke schooltijd gewenst! 
 
Een heel ander welkom is er voor Yente! Op 17 februari is bij juf Daniëlle een dochter geboren. In Parro 
heeft u hierover al een bericht ontvangen. 
Op het kaartje staat een stukje uit het mooie lied van Sela: ‘Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven jouw leven zegt: God is bij jou’ 
Van harte gefeliciteerd met de geboorte van Yente en heel veel geluk, gezondheid en zegen toegewenst! 

Van de directie 

We kunnen terugkijken op een zonovergoten voorjaarsvakantie. Echt fijn dat het na een periode van 
donker en grauw weer, weer heerlijk zonnig mocht zijn. Iets om dankbaar voor te zijn. We hopen dat u 

en jullie ook een fijne vakantie hebben gehad. 
In de eerste schoolweek mochten we na een heel lange tijd eindelijk weer samenzijn om te vieren. Dit 
was ook nog eens op een heel bijzondere dag: biddag. We mochten zingen, bidden en luisteren naar een 
mooi verhaal. We leerden dat als je zingt, dat dit wel twee keer bidden is. Ook leerden we dat je je hand 

kunt gebruiken om aan alle dingen te denken waarvoor je kunt en wilt bidden. Het was een heel fijn moment. We kijken 
alweer uit naar de volgende viering. 
 
Terugblik op studiedag  
We mogen terugkijken op een heel fijne studiedag. We hebben als team nagedacht over hoe we de 
toetsresultaten kunnen gebruiken om ons onderwijs nog sterker te maken voor de komende periode. 
Fijn om hierover met elkaar in gesprek te kunnen, dat is zeker de meerwaarde van een studiedag. 
Samen in gesprek en samen leren en ontwikkelen.  
We mochten ook nadenken over verschillende vakken, bijv. Lezen, taal, spelling, schrijven etc. We 
hebben gehoord wat collega's geleerd hebben tijdens studiemomenten en hoe we dit in kunnen 
zetten voor ons onderwijs.  
Natuurlijk was er ook tijd voor een heerlijk ontspannen moment tijdens de lunch, zodat we elkaar op een ontspannen manier 
konden spreken.  
 

Jaarverslag MR 
Bij dit Schooljournaal ontvangt u het jaarverslag over 2021 van de Medezeggenschapsraad.  
 
Vertrek intern begeleider 
Per 1 mei 2022 heeft Lianne Walhout een andere baan en gaat ze de Bron verlaten. Sinds 2016 was Lianne werkzaam als 
intern begeleider op de Bron. Daarnaast was zij ook intern begeleider op de Kon. Julianaschool in Ouderkerk a/d IJssel. 
Over het overnemen van de werkzaamheden van Lianne bestaat op dit moment nog geen duidelijkheid, hierover zullen we 
u op een later moment informeren. 
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Hieronder een stukje van Lianne zelf: 
‘In de afgelopen jaren heb ik met veel plezier gewerkt op de Bron. Na de meivakantie ga ik op een andere school, dichter 
bij huis, aan de slag als intern begeleider. 
Met het aangaan van een nieuwe uitdaging, laat ik ook heel wat achter. Ik heb genoten van de kinderen en het onderwijs 
dat ze hier krijgen van de betrokken en toegewijde collega's. Regelmatig heb ik ook met ouders kunnen nadenken over de 
onderwijsbehoeften van de kinderen. Het afscheid nemen is niet fijn, maar ik kijk terug op een mooie tijd op de Bron.’ 

Uit de school 

Praktische verkeerslessen 
Woensdag 23 maart heeft groep 5/6 weer een praktische verkeersles. Hierbij hebben alle kinderen een fiets nodig.  
Donderdag 24 maart staan deze lessen gepland voor groep 1 tot en met groep 4. Groep 1/2 heeft geen fiets nodig, groep 
3 en groep 4 wel.  
Wilt u zorgen dat de fiets mee naar school komt?  

Van de Intern Begeleider 

TalentenLab 
In samenwerking met de Koningin Wilhelminaschool, de Koningin Julianaschool (beiden in Ouderkerk a/d IJssel) en de Bron 
is een pilot gestart om meer praktisch onderwijs te geven aan een aantal kinderen van groep 7-8.   
Van elke school mogen 2 kinderen deelnemen aan de pilot, zodat in totaal een groep van 6 leerlingen wekelijks naar deze 
lessen gaat. Deze lessen worden gegeven in het TalentenLab op de Koningin Julianaschool. Op vrijdagmorgen zal de groep 
onder leiding van juf Saskia Aantjes niet in de klas, maar in het handvaardigheidslokaal of op het plein of ergens buiten 
heel praktisch aan het werk gaan met techniek, natuur, verzorging en andere vaardigheden.  
Het is de bedoeling dat we op deze manier tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van deze kinderen, die voornamelijk 
leren door te doen. 
De pilot zal voor de zomervakantie geëvalueerd worden met de betrokkenen. Hopelijk kan dit een mooie samenwerking zijn 
en kunnen in de toekomst meer kinderen op een bredere manier tot ontwikkelen komen.  
Mocht u ideeën hebben voor dit TalentenLab, dan horen we het graag. 

Van de Schooljournalisten 

Is het jullie opgevallen dat iemand met krukken loopt in de school? Die persoon 
is Niek Noordergraaf. Hij had een ongelukje met zijn brommer. Waardoor hij op 
een steen viel met zijn knie. Nu heeft hij 5 hechtingen in zijn knie. Hij kan nu 
niet meer traplopen en dus moet hij elke ochtend op school met de lift. Zijn 

vrienden helpen hem daarmee. Waar hij heel blij mee is.  

We gaan ook nog wat vragen aan hem stellen: 
Hoe is het gebeurd? : 'Ik ging rijden op mijn brommer met een vriend achterop, en toen 
verschoof die vriend en gleden we uit.' 
Wanneer is het gebeurd? : De donderdag voor de vakantie. 
Heb je er veel last van? : Aan het begin wel en de laatste dagen niet meer.\ 
Nog veel Beterschap! : Bedankt :) 
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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 

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 

 

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 

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