Nummer 18 – 14 juni 2022
Agenda
Datum
15 juni
16 juni
16 juni
22 juni
28 juni
29 juni

Activiteit
Praktische verkeersles groep 5-6, fiets meenemen!
Praktische verkeersles groep 1 tot en met 4, fiets meenemen!
Praktisch verkeersexamen groep 7-8 in Gouda
Bijeenkomst gebedsgroep
Volgend Schooljournaal
Meester-en juffendag
Lied van de maand

We hebben dit jaar gekozen om per maand een lied te zingen. Voor de maand juni staat het lied “Ik ken je wel” op het
programma.
Jarige kinderen, juffen, meesters
De komende weken hebben we geen verjaardagen op school te vieren. De eerstvolgende verjaardag
komt in Schooljournaal 19.
Van de directie
Weer terug van verlof
Gisteren ben ik weer gestart met mijn werkzaamheden op school. Helaas heb ik vrijdag positief
getest op Corona en mag ik pas donderdag weer fysiek op school komen om mijn werk voort te
zetten. Het is goed om weer aan de slag te gaan en de laatste periode van het schooljaar met
elkaar af te kunnen sluiten.
Ik wil mw. Elske van Leeuwen hartelijk bedanken voor haar interim werk op de Bron. Fijn dat ze in de gelegenheid was om
zich voor een periode van vier maanden te verbinden aan de school.
Huwelijk juf Marleen en Elco
Afgelopen vrijdag zijn juf Marleen en Elco getrouwd. Een dag waar lang naar uitgekeken is en nu eindelijk
gevierd kon gaan worden. Een prachtige dag waar ook de kinderen van de klas een prachtige bijdrage
aan hebben geleverd. We wensen juf Marleen en Elco heel veel geluk en Gods zegen toe.
Verlof juf Yvonne
Juf Yvonne gaat met ingang van 17 juni met zwangerschapsverlof. Juf Rianne vervangt de laatste
drie weken op woensdag, donderdag en vrijdag de groep. Fijn dat juf Rianne deze dagen extra
komt werken. Juf Rianne is een bekende juf voor de kinderen . Op de juffen/meester dag (wo 29
juni) vervangt juf Jannie. Wij wensen juf Yvonne en haar gezin een hele goede periode toe.
Groepsverdeling komend schooljaar
Afgelopen vrijdag heeft u een mail ontvangen met een bijlage over de groepsverdeling voor komend schooljaar.
Bij deze normaals het overzicht.
Groep

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1/2

Jannie

Jannie

Yvonne

Yvonne

Yvonne

3

Hannah

Hannah

Hannah

Hannah

Hannah

4

Marleen

Dionne

Dionne

Marleen

Marleen

5/6

Alice

Alice

Alice

Ruth

Ruth

7/8

Lizeth

Lizeth

Lizeth/Thomas

Thomas

Thomas
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Uit de school
Praktische verkeerslessen
De laatste praktische verkeerslessen van dit schooljaar komen eraan. Woensdag 15 juni is groep 5/6 aan de beurt en
donderdag 16 juni groep 1 tot en met groep 4. Alle kinderen hebben een fiets nodig tijdens deze lessen!
Meester- en juffendag
Woensdag 29 juni is het meester- en juffendag op school. Alle leerkrachten
vieren deze dag hun verjaardag. We vieren dit met een programma in de klas
en een gezamenlijke activiteit. Cabaretier Ruurd Wallinga komt langs met een
voorstelling 'Ik timmer er op los'. Het thema van de meester- en juffendag is
‘bad hairday’, oftewel gekke haren dag! De kinderen en de leerkrachten
hoeven deze dag niets aan hun haar te doen! Of juist wel, maar dan een
keertje lekker gek!
Fijn als de kinderen iets te eten en drinken meenemen voor de
pauze van 10.00 uur. Aan het einde van de dag wordt nog voor
iets lekker gezorgd! Natuurlijk mag er voor de leerkracht iets
worden meegenomen, maar dit is uiteraard niet verplicht. De loper ligt deze dag klaar voor de kinderen om
vanaf 8.20 uur feestelijk de school binnen te lopen!
We hopen op een mooie en feestelijke dag!
Heeft u nog vragen dan kunt u terecht bij juf Marleen of juf Hannah.
Schoolreis
Volgend schooljaar hopen we weer met de groepen 1-7 op schoolreis te gaan! Deze keer gaan we op
donderdag 15 september naar Blijdorp. Verdere informatie volgt t.z.t. maar we willen jullie nu alvast
enthousiast maken!
Diergaarde Blijdorp is uitgegroeid tot een van de mooiste dierentuinen van Europa. En hiermee tot de
coolste schoolreisbestemming van Nederland. Ga kopje onder in het geheel overdekte Oceanium of sta
neus aan neus met de ijsberen: dichterbij durf je niet! Ga ook op bezoek bij Bokito en zijn familie en
daarna lekker spelen in de Oewanja Kinderjungle (speeltoren): klauter 14 meter hoog en roetsj door de
slurven naar beneden. In de nieuwe binnenspeeltuin Biotopia beleven leerlingen de spannendste avonturen en komen ze
alles te weten over de dieren die in deze biotopen leven.
Voor vragen kunt u terecht bij juf Dionne of juf Hannah.
Van de schooljournalisten
Aanstaande Donderdag is het fietsexamen in Gouda voor groep 7/8. Om 9:30 gaat de groep naar Gouda
fietsen. En om 10:10 zijn ze aan de beurt. Je legt dan een route af van 15 minuten door Gouda heen.
Over heel de route zijn mensen verspreid die je beoordelen. Ze letten dan op of je je arm uitsteekt of
je goed om je heen kijkt. En als je de verkeerde kant op fietst dan helpen ze je ook. Als je klaar bent
krijg je een lekker flesje water om te ontspannen.
Hopelijk haalt iedereen het Donderdag Succes!
Van het Centrum voor Jeugd en Gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert binnenkort de online lezing “Tweelingen samen of apart naar
school?” voor ouders van een meerling tussen de 2,5 en 12 jaar. Ook leerkrachten en pedagogisch medewerkers zijn van
harte welkom.
Moeten tweelingen apart of samen in één klas worden geplaatst? Het is een veel gestelde vraag van
ouders aan
tweelingdeskundige en ontwikkelingspsychologe Coks Feenstra. Tijd voor deskundig advies. Wat is de
beste keuze en waarom? Coks Feenstra, ontwikkelingspsychologe en auteur van ‘Het Grote
Tweelingenboek’, zal uitgebreid hierover spreken. Vanaf de kinderopvang tot en met de middelbare
school. Thema’s als identiteitsontwikkeling, de band tussen een tweeling, spraak-taalontwikkeling,
autonomie en andere zullen hierbij aan bod komen.
Gaat je meerling binnenkort naar de kinderopvang of naar school, en twijfel je of ze in dezelfde of aparte klassen moeten?
Feenstra geeft tips waar je als ouders op moet letten om tot een goede beslissing te komen.
De online lezing vindt plaats op donderdag 23 juni 2022 van 19.30 – 21.30 uur via het programma Zoom. Deelname is
gratis.
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Voor aanmelden en meer informatie ga 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
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
Zomervakantie
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