Augustus 2022

Bronberichten
Algemeen
Bij U is de Bron…
Start nieuwe schooljaar
De vakantie is weer voorbij en het nieuwe schooljaar is
gestart. Wat het jaar ons zal brengen is nog onzeker maar
vandaag hebben we een hele mooie start gehad met
spelende, zingende en energieke kinderen. Wij mogen ze
weer een jaar lang onder onze hoede nemen, we hebben

Schooljournaal wordt Bronberichten
Een start van een nieuw schooljaar en tevens de lancering
van een nieuwe lay-out van de nieuwsbrief. Er wordt
steeds meer informatie gedeeld via Parro wat voorheen in
de nieuwsbrief gezet werd. Vanaf heden wordt de naam
Schooljournaal vervangen door Bronberichten. Wat gaat
er nog meer veranderen?

ze dag in, dag uit weer om ons heen. Maken zij zich zorgen
over de dag van morgen? Meestal niet. Want vandaag
heeft genoeg aan zichzelf. Laten wij ook het jaar ingaan
vol vertrouwen. We wensen alle betrokkenen een mooi,

-

Lay-out

-

Nieuwe naam Bronberichten (i.p.v. Schooljournaal)

-

Bronberichten 1x per maand (i.p.v. om de week)

-

Per maand een korte update uit alle groepen (vanaf
september)

nieuw schooljaar toe!
Bij U is de bron van het leven.

Onderwijskundig ontwikkelingen

Van U komt het licht.

-

Komend schooljaar werken wij als school aan de
volgende thema’s. Borgen afspraken nieuwe

Door uw licht, zien wij licht.

Rekenmethode pluspunt 4
Hoog als de hemel is uw liefde.

-

Implementatie Taalmethode Staal

Tot aan de wolken reikt uw trouw.

-

Kinderraad

Uw goedheid is als hoge bergen,

-

Identiteit zichtbaar maken in de school

dieper dan de oceaan.

-

Burgerschap

Zo kostbaar is uw grote liefde.

-

Onderwijs groep 1- 4 Borgen Onderwijskundige Visie
Begaafdheid

Wij mogen schuilen dicht bij U.
U lest de dorst met vreugdestromen,
meer dan genoeg, in overvloed.
Sela (Psalm 36)

Wijzigingen jaarrooster 2022-2023
Bij deze nog een aantal wijzigingen vanuit de school en
MR in het jaarrooster van 2022-2023
- Donderdag 6 oktober 2022 studiedag (leerlingen vrij)
- Vrijdag 23 december 2022 om 12.00 uur
- Vrijdag 7 juli 2023 om 12.00 uur

Parro Toestemmingsverklaring en chatfunctie
Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om
beeldmateriaal te delen. U kunt dit jaarlijkse zelf
aanpassen via de Parro -app.
1. Ga naar het eerste tabblad 'Groepen' (afbeelding
poppetjes) het scherm.
2. Op deze pagina ziet u onder schooljaar het kopje

Lied van de maand
Dank u, Dank u wel! (Een liedje voor U)

acties staan met Privacy-voorkeuren.
3. Klik op het potloodje om te bewerken en klik
onderaan op opslaan.

Uw Privacy-voorkeuren worden automatisch gekoppeld

Schoolfotograaf

aan het Ouderportaal en ons LVS systeem.

Woensdag 31 augustus aanstaande komt er een fotograaf
van Foto Koch op school. Op deze dag worden er in elk
geval foto's gemaakt van schoolgaande broertjes/zusjes,
individuele kinderen en van de groepen. Vanaf 12.40 uur is
er de mogelijkheid om ook met niet-schoolgaande
broertjes/zusjes op de foto te gaan.

Komend schooljaar zullen wij als school een pilot gaan
draaien rondom het gebruik van de chatfunctie tussen
ouders en leerkrachten. Heeft u vragen over de
chatfunctie dan kunt u contact opnemen met
alice.bos@debrongouderak.nl

Parro Schoolkassa
De inning van het schoolreisgeld, het kampgeld en de
ouderbijdrage gebeurt dit schooljaar via Schoolkassa.
Schoolkassa is een onderdeel
van ons administratie-systeem
ParnasSys.
De kosten van het schoolreisje
voor de groepen 1 t/m 7 is met
toestemming van de MR
verhoogt naar € 30,-. U krijgt
t.z.t. een melding in Parro om
het bedrag over te maken. Na
het overmaken van het geld
krijgt u een bevestiging in
Parro.

Klassenouders
Wat fijn dat we voor iedere groep een klassenouder
hebben. Hieronder het overzicht:

Tip van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding
draagt, komt de foto beter tot zijn recht. Vermijd daarbij
fluorescerende kleding. De schoolfotograaf fotografeert
met een trap, dus de schoenen zijn zichtbaar.
Na een paar weken ontvangt u van ons een inlogkaartje,
zodat u zelf de foto's in kunt zien en kunt bestellen via
internet. Met vragen kunt u terecht bij juf Dionne.

Schoolkorfbaltoernooi
Het schoolkorfbaltoernooi wordt gehouden op woensdag
28 september. Op dinsdag 30 augustus krijgen de
kinderen een opgaveformulier mee. Hier staat ook verdere
informatie op. De formulieren moeten een week later weer
worden ingeleverd bij de leerkrachten. Wie wordt er al
enthousiast? Voor vragen kunnen jullie terecht bij juf
Hannah.

Leerlingen
Welkom

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)

Wij willen een aantal leerlingen van harte welkom heten

Startgesprekken

Personeel

Op dinsdag 30 augustus en donderdag 1 september
worden de startgesprekken gevoerd. Het is de bedoeling
dat uw kind hierbij aanwezig is. Via Parro ontvangt u een
uitnodiging om in te schrijven. Vanaf woensdag 24
augustus worden de data voor de gesprekken opengezet.
Donderdag 25 augustus krijgt u kind een formulier mee
ter voorbereiding op het gesprek. Goede gesprekken
toegewenst!

Gebedsmomenten
Dinsdag
Woensdag
Dinsdag
Woensdag
Dinsdag
Woensdag
Dinsdag
Woensdag
Dinsdag
Woensdag

6 september 2022
5 oktober 2022
8 november 2022
7 december 2022
17 januari 2023
15 februari
14 maart 2023
12 april 2023
16 mei 2023
21 juni 2023

op school, fijn dat jullie er zijn! Wij wensen Nathaniël
Kwantes, Boaz Bergwerff, Melodie van de Griend en
Jabriël Bateav, Mariana Verboom en Lux de Groot een
hele mooie schooltijd toe op de Bron.

Geboorte
Juf Yvonne is in de
zomervakantie bevallen van
een gezonde zoon, Ryan. Ze
maken het goed en genieten
enorm van hun zoon en
broertje. We wensen juf
Yvonne, man en Ziva een
fijne periode van verlof toe
met elkaar!

Interim IB-er
Komend schooljaar start Joanne Pennewaard als interim
IB-er bij ons op school. Joanne Pennewaard werkt sinds
ene aantal jaar als IB-er op de Wilhelminaschool in

Agenda
Augustus

Krimpenerwaard. Wij heten Joanne welkom in ons

dinsdag
dinsdag
woensdag

midden. Joanne is te bereiken via de mail:

September

joanne.pennewaard@debrongouderak.nl.

donderdag
vrijdag
dinsdag
dinsdag
woe-vrij
donderdag

Ouderkerk aan den IJssel en is bekend binnen de PCPO

Overige zaken
KinderBevrijdingsEvent
Vrijdag 2 september 2022 organiseert het Oranjecomité
van Ouderkerk aan den IJssel (SNFO) nog een verlaat
bevrijdingsfeestje in het plantsoen ‘de Maenstand’.
Door corona in 2020 ging er een streep door alle
festiviteiten. Maar goed nieuws: we halen alsnog de boel
in met het Kinderbevrijdingsevent. De avond is voor de
doelgroep 6 – 17 jarige maar iedereen is van harte
welkom! We starten de avond om 17.30 uur met een
Bevrijdingsmaaltijd. Voor de maaltijd heb je gratis tickets
nodig. Deze zijn te verkrijgen bij Drogisterij Ceelen aan de
Wetering op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus. Let op!
Op=Op. Net als bij Koningsdag vieren we een klein feestje.
De toegang is gratis.

Spreekuur leerkrachten
Groep
1/2
3
4
5/6
7/8

Leerkrachten
Jannie / Dionne
Hannah
Marleen / Dionne
Alice / Ruth
Lizeth / Thomas
Directie / IB

Tijdstip
woe 12.30-13.30u
woe 12.30-13.30u
woe 12.30-13.30u
woe 12.30-13.30u
woe 12.30-13.30u
volgens afspraak

Websites
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
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