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Agenda 

 
Datum Activiteit 

29 juni Meester-en juffendag 

5 juli Musical groep 8 en afscheidsavond 

22 augustus Eerste schooldag na de zomervakantie 

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 en in juli het lied “De Here zegent jou”. 

Welkom en afscheid 

Een aantal kinderen wordt de komende tijd 4 jaar en zij zullen na de zomervakantie starten in groep 1-2. We 
heten nu vast welkom: Mariana Verboom en Lux de Groot. In september zullen Miles Derendorp en Emily 
Boerhout ook beginnen. We wensen jullie een mooie schooltijd toe! 

 
Een afscheid komt er voor de leerlingen van groep 8, zij gaan na de vakantie naar 
het Voortgezet Onderwijs. Maar daarnaast gaan er ook leerlingen verhuizen en zij 
zullen naar een andere school gaan: Levi van Genderen, Nerija en Ezra Drost, 
Djayla Anaclerio. Heel veel geluk gewenst!  

Personeel 

Precies 10 jaar geleden ben ik gestart als administratief medewerkster op school voor 1 dag in de week. Ik 
heb het altijd met veel plezier gedaan. Naast mijn werkdag voor de Bron op dinsdag, werk ik sinds 6 jaar 
ook nog 3 dagen bij een ander bedrijf. Daar heb ik nu de mogelijkheid gekregen om 4 dagen te gaan 
werken en daar maak ik graag gebruik van.  
Dit zal dus het laatste Schooljournaal waar ik aan meegewerkt heb. 

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de samenwerking en wens jullie veel geluk en zegen voor de toekomst! 
Hartelijke groet, 
Dineke van Lienden 
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Van de directie 

Laatste schooljournaal voor de zomervakantie 

Komende weken ronden wij de werkzaamheden met de kinderen af. Over ongeveer 1,5 week sluiten wij de schooldeuren 

en gaan een periode van rust tegemoet. De kinderen gaan genieten van een welverdiende vakantie en de leerkrachten 

bereiden zich in alle rust voor op hun nieuwe schooljaar. Wij wensen u allen een hele goede vakantie toe.  

 

  Als kristal  

(Gedicht van Chris Lindhout) 

 

Even kwetsbaar als een vlinder  

of een beeldje van kristal 

is een kind dat zoekt naar liefde 

en bescherming bovenal. 

 

In zijn wereld vol verwachting 

hoop ik dat het slagen zal 

als piloot, chauffeur of kapster 

maar als mens toch bovenal. 

 

God, dat ik de juiste woorden 

tegen het kind zeggen zal. 

Dat het zich aanvaard mag weten 

maar beschermd toch bovenal. 

Ongeacht alle prestaties, 

daarom gaat het toch meestal? 

Ongeacht toetsen en cijfers 

maar als mens toch bovenal. 

 

God geeft liefde aan de mensen 

maar aan kind’ren bovenal. 

Want ze zijn kwetsbaar als vlinders 

of als beeldjes van kristal. 

 

Afscheid juf Dineke van Lienden  

Zoals u hebt kunnen lezen onder het kopje personeel, gaat juf Dineke afscheid van ons nemen. Wij vinden het jammer dat 

ze na 10 jaar werkzaam te zijn geweest op de Bron, ons gaat verlaten. Wij willen juf Dineke heel hartelijk bedanken voor 

al haar werk en wensen haar Gods zegen en alle goeds toe!  

 

Tijdschrift Ouders bedankt!  

Vandaag krijgt uw kind het tijdschrift ‘Ouders bedankt!’ mee naar huis.  

Actieve ouders zijn van grote waarde voor elke school. Jaarlijks zorgen tienduizenden ouders voor een onbetaalbare hulp 

op scholen. Uiteenlopend van het kammen van luizen, het verzorgen van de overblijf en het helpen bij lezen tot en met het 

coachen van het schoolteam, het begeleiden van de avondvierdaagse of het meedoen in activiteitencommissie en 

medezeggenschapsraad. Als blijk van waardering voor al uw werk het magazine, ouders bedankt! 

 

Nogmaals ouders bedankt! 

Aan het einde van dit schooljaar willen we als team ook alle ouders bedanken die allerlei taken op zich genomen 

hebben, denk hierbij bijvoorbeeld aan luizencontrole, tussenschoolse opvang etc. Een aantal ouders stopt omdat 

hun kind naar het VO gaat of omdat ze gaan verhuizen buiten Gouderak en de kinderen naar een andere school 

zullen gaan. Heel veel dank voor jullie werk! 

 

Rapporten en Schoolgids 

Vandaag krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. Wat hebben ze hard gewerkt en wat is er veel geleerd!   
De Schoolgids voor het nieuwe schooljaar komt als PDF bestand volgende week naar u toe. Alle dingen die voor u 
belangrijk zijn om te weten staan erin vermeld, waaronder ook een lijstje met belangrijke data. De Schoolgids komt ook 
op de website.  
  
Na de vakantie:  

De school start weer op 22 augustus. Er zijn een paar dingen om in de gaten te houden voor de eerste periode:  
• Schooltijden: de start is elke dag om 08.30 uur. Dan moet elke leerling in het lokaal zijn. De deur van de 

school gaat om 08.20 uur open.  

• Informatiemomenten: er zal geen informatieavond meer gehouden worden. In plaats daarvan verwachten 

we alle ouders voor een startgesprek in de eerste schoolweken. Bij het startgesprek vertelt u aan de leerkracht 

wat uw verwachtingen zijn voor het schooljaar en of er bijzonderheden te vertellen zijn over uw kind. De data 

waarop deze gesprekken ingepland worden zijn 30 augustus en 1 september.  

• Juf Yvonne zal na de vakantie nog met verlof zijn. De vervanging van groep 1-2 tot medio 

november/december is als volgt geregeld: juf Jannie is er op maandag, dinsdag, woensdag en juf Dionne op 

donderdag en vrijdag. 
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Uit de school 

Nieuw: Parro Jaarboek  
Onze school heeft met Parro een betrouwbaar en veilig communicatieplatform om 
ouders een inkijkje te geven in het schoolleven van het kind. Door de jaren heen 
verzamelen we veel mooie herinneringen in Parro. Met ingang van vandaag komt 
hier een nieuwe, door ouders veelgevraagde functie bij: Parro Jaarboek. 
Met het Parro Jaarboek kun je als ouder een fotoboek samenstellen met foto’s en mededelingen uit Parro. Dit kan direct 
vanuit de Parro-app of via de laptop. Hiermee kun je op een snelle, makkelijke manier herinneringen blijvend bewaren. 
Leuk als kinderen hun schooltijd willen herbeleven en voor het trotse moment bij opa en oma.  
Hoe werkt het?  
Bij het samenstellen kies je eerst welke opties je wilt hebben, zoals het type kaft en voor welke schooljaren je het boekje 
wilt maken. Vervolgens bepaal je de omslagfoto en welke foto’s en mededelingen je graag terug wil zien. Parro toont het 
eindresultaat en de kosten. Vervolgens kun je het Parro Jaarboek bestellen. Lees hier meer over de stappen. 
Tip: zorg dat je de laatste versie van de Parro-app hebt geïnstalleerd. 
Heb je vragen?  
Het samenstellen, de verzending en de betaling wordt volledig door Parro verzorgd en loopt niet via school. De stappen in 
de Parro-app wijzen voor zich. Kom je er toch niet uit? Dan helpt deze supportpagina http://www.parrojaarboek.nl/help je 
verder. Ook kun je hier contact opnemen met Parro voor het geval je er met behulp van die pagina niet uit komt. 
 
In het schooljaar 2022-2023 zullen wij als school ook een pilot gaan draaien rondom het gebruik van de chatfunctie tussen 
ouders en leerkrachten, u hoort hier na de zomervakantie meer over. 
 
Meester- en juffendag  

Morgen, 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! Verkleed komen is natuurlijk ook leuk!  
  

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 lekkers gezorgd, met dank aan de Coop!   
De rode 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.   
 
Klassenouders 
Wat fijn dat we voor iedere groep een klassenouder hebben in het volgende schooljaar! Hieronder het overzicht: 
 
• Groep 7/8: Marianne van der Wal (moeder van Daan) 
• Groep 5/6: Marjan van der Ree (moeder van Leander) 
• Groep 4: Corianne Gorissen (moeder van Nina) 
• Groep 3: Angelica Teunissen (moeder van Martin) 
• Groep 1/2: Gerdine van de Velden (moeder van Duuk) 

Van de schooljournalisten 

Het is bijna zover. Het einde van het schooljaar is bijna voorbij. En dat betekent Musical voor groep 8. 
Groep 8 is al bijna 8 weken aan het oefenen en verven. De groep doet de musical 3 keer. Op Vrijdag 1 
Juli Voor de school om 11:15 gaat groep 8 zingen voor de kleuters en om 12.30u Opvoering voor groep 
3 t/m 7 + Kranepoort. 4 Juli Op Maandag doet groep 8 de musical voor de opa's en oma's en voor de 
oudere broers en zussen om 19.00u. 
Op dinsdag 5 juli doet groep 8 de Musical voor de ouders dit is het schema 

18.45u: aankomst ouders 

19.00u: fotopresentatie 
19.30u: pauze 
19.45u start musical 
21.30u: pauze 
21.45u: officiële gedeelte 



4 
 

 

Schooljournaal De Bron, School met de Bijbel – J. Huurmanlaan 10 - 2831 XT - Gouderak -  

 0182-372575 - e-mail: directie@debrongouderak.nl – www.debrongouderak.nl 

Van de werkgroep Lezen 

Zomerlezen 
Gemotiveerd en gevarieerd lezen in de zomer om het leesniveau op peil te houden, 
moet het kind veel blijven lezen. Van veel lezen wordt het niet alleen een betere 
lezer, het vergroot ook zijn wereld en zijn woordenschat.  
In de zomervakantie valt het structurele aanbod vanuit de school weg. De intrinsieke 

motivatie wordt alleen gestimuleerd als er een gevarieerd aanbod beschikbaar is waaruit het kind kan kiezen. De grootte 
van het aanbod hangt samen met de leeftijd van het kind. Een jong kind kan door te veel keuzemogelijkheden het 
overzicht verliezen. Daarom vindt u in het rapport van groep 3 t/m 8 boekentips voor in de vakantie. En...is uw kind al lid 
van de bibliotheek? Dat is gratis! debibliotheekkrimpenerwaard.nl Van harte aanbevolen. Namens de werkgroep lezen, juf 
Hannah en juf Alice. 

Van de Activiteitencommissie 

Oproep voor hulp 
Aan het einde van het schooljaar, willen we vragen of er enthousiaste ouders zijn die ons willen 
helpen met de activiteiten die door de Activiteitencommissie worden gedaan.  
Bij de Activiteitencommissie steek je met elkaar de handen uit de mouwen door te ondersteunen 

bij de organisatie en aankleding van bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, Kerstfeest, afscheidsavond 
van groep 8 en andere zaken die gedurende het schooljaar gedaan worden. Heb je belangstelling 
of wil je meer weten? Neem dan contact op met juf Jannie. We hopen dat er weer extra handen 
beschikbaar komen: vele handen maken tenslotte licht werk! 

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 

 

Zomervakantie Ma 11-07-22 t/m vr 19-08-22 
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