Nummer 16 – 10 mei 2022
Agenda
Datum
10 t/m 13 mei
10 mei
17 mei
18 mei
20 mei
24 mei

Activiteit
Avondvierdaagse in Moordrecht
Start schoolzwemmen voor groepen 3, 4, 5 en 6
Bijeenkomst gebedsgroep
Vergadering Medezeggenschapsraad
Sponsorloop voor Stichting Chris en Voorkom
Volgend Schooljournaal
Lied van de maand

We hebben dit jaar gekozen om per maand een lied te zingen. In mei is het lied ‘Ik wil U volgen Heer’.
Welkom
Begin april is er een zusje geboren bij Odette (groep 3). Zij heet Elin.
Op 3 mei heeft Fay (groep 3) er een broertje bij gekregen: Liam.
Van harte gefeliciteerd met deze wondertjes!
Even voorstellen
Direct na de meivakantie mag ik Lianne Walhout opvolgen als IB-er. Hieronder wil ik mij kort even voorstellen....
Mijn naam is Gerdien Muit. Ik ben 35 jaar oud. Al heel wat jaren woon ik met plezier
in Ouderkerk aan den IJssel samen met mijn man en 3 kinderen van 3, 8 en 11 jaar.
De tijd die ik buiten mijn gezin en de kerk overhoud, besteed ik graag aan sporten.
Sinds mijn pabo diploma heb ik altijd gewerkt met kinderen. Eerst in de kinderopvang
en op de BSO en later als leerkracht op de Koningin Wilhelminaschool in Ouderkerk
aan den IJssel.
Momenteel werk ik nog in Ouderkerk als leerkracht bij de kleuters. Toch heb ik ervoor
gekozen om alvast 1 dag in de week bij de Bron als IB-er aan de slag te gaan zodat de overdracht soepel kan verlopen.
Ik zie er naar uit om als IB-er aan de slag te gaan. Allereerst wil ik graag de kinderen en de groepen leren kennen en
natuurlijk ook mijn collega's. Ik hoop op een fijne samenwerking met de kinderen, collega's en wellicht ook met u als
ouder(s).
Na de zomervakantie hoop ik volledig aan de slag te gaan als IB-er. Dit zal 1,5 dag in de week zijn. Verder hoop ik ook de
IB-opleiding te gaan doen om mijzelf te professionaliseren.
Van de directie
We hopen dat u genoten heeft van de twee weken vakantie die achter ons liggen. Het waren heel mooie dagen, met veel
zonuren waar we van mochten genieten. Ook waren er veel feestelijkheden, waar velen van u bij betrokken waren, heel
veel dank hiervoor.
We gaan nu de laatste fase van het schooljaar in. We zijn druk aan het nadenken over de vorming van het volgende
schooljaar. We zijn de activiteiten weer aan het plannen en zijn daar inmiddels al een heel eind mee.
Ook zitten hier nog een aantal feestdagen in, denk aan Hemelvaart en Pinksteren. Gisteren hebben we maand geopend
met de school en hebben we al even kort stilgestaan bij de Hemelvaart van Jezus. We mogen weten dat Hij altijd en overal
is en voor ons zorgt, wat een mooie gedachte om deze periode mee in te gaan.
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Uit de school
De Moordrechtse Avondvierdaagse
Vanavond lopen we voor de eerste avond mee bij de Moordrechtse Avondvierdaagse. Via een brief heeft u alle benodigde
informatie ontvangen. We zijn heel erg blij dat de medewerkers van de Veerdienst Gouderak-Moordrecht langer door willen
varen in de avond vanaf vanavond tot en met vrijdag, zodat we allemaal met de pont weer naar huis kunnen na afloop van
de wandeling.
De pont vaart :
•
op dinsdag 10 mei tot 20:00
•
op woensdag 11 mei tot 20:00
•
op donderdag 12 mei tot 20:30
•
op vrijdag 13 mei tot 20:30

Uiteraard iedereen op eigen gelegenheid en kosten.

Zendingsactie 2022
Als het goed is, is uw zoon/dochter druk bezig met het zoeken van sponsoren, want op vrijdag 20 mei is het
al zover!
Van 9:00 uur tot 9:30 uur staat de sponsorloop gepland.
De kinderen kunnen in sportieve kleding naar school komen en kunnen evt. na afloop weer omkleden op
school. U ben van harte uitgenodigd om uw zoon/dochter/kleinkind/buurjongen/buurmeisje aan te komen moedigen langs
de route. Op het kaartje hieronder ziet u de route. We verzoeken u om niet op het schoolplein plaats te nemen!

De SAR maakt vrijdag 20 mei alle sponsorlijsten in orde, dus wilt u ervoor zorgen dat uw zoon/dochter de lijst mee naar
school neemt? Aan het einde van de dag krijgen de kinderen de lijsten weer mee naar huis.
Alle sponsorlijsten en het geld moeten uiterlijk woensdag 25 mei ingeleverd worden bij de groepsleerkrachten.
Helaas hebben we nog te weinig hulpouders, dus we zijn nog op zoek naar hulp! Denk hierbij aan het
bijhouden van het aantal gelopen rondjes, het verzorgen van drinken, toezicht houden bij de sloot etc. U
kunt zich hiervoor opgeven via dionne.debruijn@debrongouderak.nl
We rekenen op uw medewerking!
Wij als SAR en team van De Bron hopen op een mooie actie en we rekenen op jullie medewerking, zodat we een mooi
bedrag kunnen schenken aan Stichting Chris en Voorkom!
Voor vragen kunt u terecht bij Peter Molenaar (SAR, 06-23111394 / molenaar_peter@hotmail.com) of juf Dionne.
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Typediploma groep 6
Op woensdag 20 april was de uitreiking van het typediploma aan de leerlingen van groep 6. Alle leerlingen zijn geslaagd en
hebben hun diploma ontvangen uit handen van iemand van Typeworld. Goed gedaan en gefeliciteerd!

Vanuit de Medenzeggenschapsraad
Op woensdag 18 mei staat er weer een vergadering van de MR gepland. We gaan met elkaar spreken over het komende
schooljaar, hierbij komen de formatie, het schoolplan en de vakantie-/studiedagen aan de orde. Ook kijken we met elkaar
naar de begroting en de ouderbijdrage.
Heeft u een vraag of opmerking voor de MR, wij zijn te bereiken op het e-mailadres: mr@debrongouderak.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
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

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 alle leerlingen vrij
Dinsdag 07-06-2022
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