Nummer 14 – 29 maart 2022
Agenda
Datum
1 april
6 april
12 april
13 april

Activiteit
Maandopening
Studiedag onderbouw: groep 1 tot en met 4 vrij!
Volgend Schooljournaal
Bijeenkomst gebedsgroep
Lied van de maand

We hebben dit jaar gekozen om per maand een lied te zingen. In maart is het lied “Daarom bidden wij” aan de beurt. In
april zingen we ‘Samen op weg naar Pasen’ en voor Koningsdag oefenen we ‘Het Wilhelmus’.
Welkom
Op 16 april is Nicholas Jopse jarig en wordt hij 4 jaar. Nicholas start in groep 1A-2A. Vast heel veel plezier
op school gewenst!
Van de directie
Het voorjaar is begonnen, ook de tijd van nieuw leven. We mogen genieten van het ontwaken van de natuur. De blaadjes
mogen weer groen worden, bloemen gaan weer bloeien. We merken ook dat het in schril contrast staat met wat we in de
wereld horen en lezen. We worden geraakt door het leed in de wereld, groot en klein. We zijn hierover met de kinderen in
gesprek en leren de kinderen ook om je vijanden lief te hebben, hoe lastig ook. We zijn in onze gebeden bij allen die
hierdoor geraakt worden.
Onderwijsontwikkeling
Inmiddels heb ik een rondje gemaakt en heb bij zo goed als alle leerkrachten een bezoek gebracht in de lessen. Wat mooi
om te zien dat kinderen het fijn hebben in de klassen. De leerkrachten weten een fijne sfeer neer te zetten. Ook weten ze
wat ze leren en waarom ze dit leren. Leerkrachten brengen dit onder andere in beeld in hun ‘datamuur’ en zorgen dat de
kinderen hier ook kunnen zien waar ze in deze periode aan werken. Zo bouwen we telkens verder aan de ontwikkeling van
de kinderen. Nieuwsgierig? Vraag eens aan uw kind hoe de datamuur werkt!
Formatie
We zijn alweer druk aan het nadenken over hoe we de groepen voor volgend schooljaar willen gaan vormgeven. Daarvoor
is het belangrijk om te weten waar wij mee gaan rekenen qua leerlingaantallen. Zijn er nog broertjes of zusjes die aangemeld
kunnen worden, wilt u die dan aanmelden?
Uit de school
De Paasviering
Op donderdagmiddag 14 april hopen we met alle kinderen op school Pasen te vieren. Deze ochtend zullen we
‘gewoon’ volgens het rooster werken in de groepen. De kinderen mogen voor het tienuurtje iets meenemen
zoals ze dit iedere schooldag doen. Voor de lunch hoeven ze niets mee te nemen. We beginnen de middag
met een feestelijke paaslunch. (wilt u dieetwensen/allergieën van uw kind doorgeven aan juf Hannah?) Na de
lunch staan we stil bij het thema Pasen d.m.v. een speurtocht. We hopen op een mooie viering met elkaar!
Koningsspelen 2022: het is bijna weer zover!
De voorbereidingen van de Koningsspelen 2022 voor de groepen 1 t/m 8 zijn in volle gang. Wij hebben heel
veel leuke en gezellige plannen voor de Koningsspelen op vrijdag 22 april a.s.
Om er een geslaagde dag van te maken, zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die deze hele ochtend
tot een succes willen maken. U kunt zich opgeven via de intekenlijst die in de hal van De Bron hangt! U
kunt kiezen om kinderen uit groep 1/2 te begeleiden in een groepje of om te assisteren bij de verschillende
spelletjes op het schoolplein.
We hopen op voldoende ouders/grootouders die ons willen helpen om er een leuke en sportieve ochtend van te maken! We
rekenen op veel hulp.
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Van de Medezeggenschapsraad
De vorige vergadering vond plaats op maandag 21 maart. We hebben het met elkaar gehad over de leeropbrengsten en de
formatie van volgend schooljaar. Ook bespraken we de pilot praktijklessen waar leerlingen van De Bron aan meedoen en
het 'Schoolondersteuningsprofiel'.
Heeft u een vraag voor de MR? Dan kunt u ons nu ook bereiken via dit mailadres: mr@debrongouderak.nl

Van de Schooljournalisten
In de glazen kasten beneden in de gang liggen allemaal spullen van groepen, ook allemaal over een ander
thema.
Dit ligt er allemaal in de kasten:
½: Bij ½ gaat het over de lente, ze hebben in de kast gras liggen en een kip met eieren en wat bloemetjes.
3: Bij 3 gaat het over museum en kunst. Ze hebben allemaal schilderijen gemaakt en tickets om het museum te bezoeken.
4: Bij 4 gaat het over de sneeuw en antartica. Ze hebben op de gang allemaal pinguin knuffels staan.
5/6: Bij 5/6 gaat het over plastic-soep. Ze hebben allemaal werkjes gemaakt van plastic en oude thee doosjes.
Bij 7/8 komt er een project aan van de wereld oorlogen
Juf Daniëlle kwam vorige week met haar baby Yenthe op bezoek. Ze was weer de eerste dag op school na haar bevalling,
ze trakteerde cakejes met een chocolaatje erop, het was om te smullen.
Van het Centrum voor Jeugd en Gezin
Van het Centrum voor Jeugd en Gezin ontvingen we informatie over een aantal themabijeenkomsten:
Theateravond ‘Credits’ praten met je puber over geld
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Gouda organiseert in samenwerking met Theatergroep PlayBack de thema-avond
‘Credits’ aan voor ouders/verzorgers van jongeren tussen de 11 en 17 jaar.
De interactieve theateravond Credits van theatergroep PlayBack draait om bewustwording in de omgang met geld.
“Waarom krijg ik dat niet van jullie? Anouk heeft er ook eentje. Please?!" Hoe ga jij om met deze smeekbedes? Het verlangen
naar spullen. Erbij horen. Er zijn genoeg redenen voor jouw puber om te denken: "Ik voel me beter als ik deze schoenen
aan heb". En als hij/zij het niet voor elkaar krijgt, dan wordt je kind chagrijnig. Maar kinderen die leren omgaan met een
uitgestelde beloning, blijken later beter te sparen.
PlayBack houdt ouders op een treffende en luchtige wijze een spiegel voor aan de hand van herkenbare en soms hilarische
scènes aan de keukentafel. Kom het ervaren!
Datum en locatie
Data:
Dinsdag 05 april 2022
Tijd:
19.30 – 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie: De Theaterbakkerheij, Gouderaksedijk 24B in Gouda
Kosten: €5,00 per persoon (Ouderparen 10% korting)
Ga voor aanmelden of meer informatie naar: www.cjgcursus.nl
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CJG-cursus Puber in huis
De puberteit is een periode van grote veranderingen, voor pubers en hun ouders. Het lichaam van de puber verandert en
ook het brein en gevoelsleven maken grote sprongen. Pubers ontwikkelen zich naar zelfstandigheid, krijgen een eigen
mening en nemen niet meer alles van hun ouders aan. Veel ouders ervaren de puberteit als een lastige maar vooral ook
risicovolle periode, waarin het opvoedspoor soms tijdelijk zoek is. Als ouder pendel je vaak heen en weer tussen
begeleiden en loslaten, met vallen en opstaan. Waar doe je goed aan?
Tijdens de cursus leer je hoe je je kind kunt steunen en hoe je met je puber in gesprek
blijft. Er wordt aandacht besteed aan het stellen van regels en grenzen. Maar ook de
positieve kanten komen aan bod. Want een puber hebben is uitdagend maar vooral
leuk!
Is jouw kind een puber, dan is deze cursus iets voor jou!
De cursus Puber in huis bestaat uit 3 bijeenkomsten en vindt plaats op:
Datum:
maandag 25 april, 9 en 16 mei 2022
Tijd:
19.30 – 21.30 uur
Locatie:
CJG Lekkerkerk, Koninginneweg 3, 2941 XH Lekkerkerk
Kosten:
Gratis
Geïnteresseerd? Aanmelden kan via 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
1A-2A
1B-2B
3
4
5-6
7-8

Leerkracht(en)
Jannie/Yvonne
Dionne/Rianne
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
Woensdag 12.30-13.00 uur
Graag volgens afspraak
Graag volgens afspraak

Vakantierooster 2021-2022
Goede Vrijdag / Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie
Studiedagen 2021-2022 alle leerlingen vrij
Dinsdag 07-06-2022

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 06-04-2022
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