September 2022

Bronberichten
Bij U is de Bron…
Psalm 36
Bij U is de bron van het leven.
Van U komt het licht.
Door uw licht, zien wij licht.
Hoog als de hemel is uw liefde.
Tot aan de wolken reikt uw trouw.
Uw goedheid is als hoge bergen,
dieper dan de oceaan.
Zo kostbaar is uw grote liefde.
Wij mogen schuilen dicht bij U.
U lest de dorst met vreugdestromen,
meer dan genoeg, in overvloed.

Herhaling: 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

Herhaling: Parro Toestemming AVG / 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
acties staan met Privacy-voorkeuren.
3. Klik op het potloodje om te bewerken en klik
onderaan op opslaan.
Uw Privacy-voorkeuren worden automatisch gekoppeld
aan het Ouderportaal en ons LVS systeem.
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

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

Algemeen
Herhaling: Onderwijskundig ontwikkelingen
Komend schooljaar werken wij aan de volgende thema’s.
-

Borgen afspraken nieuwe Rekenmethode pluspunt 4

-

Implementatie Taalmethode Staal

-

Kinderraad

-

Identiteit zichtbaar maken in de school

-

Burgerschap

-

Onderwijs groep 1- 4 Borgen Onderwijskundige Visie
Begaafdheid

alice.bos@debrongouderak.nl

Herhaling: 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
volgende week een melding in
Parro om het bedrag over te
maken. Na het overmaken van
het geld krijgt u een bevestiging
in Parro.

Herhaling: Klassenouders

Het is niet toegestaan om zakgeld mee te nemen.

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

Alle kinderen en begeleiders dragen deze dag een

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)

Opbergruimte gezocht voor meubilair
Wij zijn als school op zoek naar een tijdelijk plek om ons
extra meubilair (+/- 25 tafels en stoelen) te kunnen
stallen. Heeft u ruimte om dit tijdelijk op te kunnen slaan
dan kunt u dit mailen naar directie@debrongouderak.nl

Leerlingen
Welkom

schoolhesje. Wilt u dit hesje op vrijdag ongewassen weer
mee naar school geven?
's Middags verwachten we om 16.00 uur weer terug te
zijn. Mocht dit onverhoopt anders lopen, wordt u hiervan
op de hoogte gehouden via Parro.
De kosten voor deze dag zijn € 30,00 per leerling. Dit
bedrag kunt u betalen via de Schoolkassa.
Persoonlijke en gezinsabonnementen kunnen helaas niet
gebruikt worden bij een schoolreis.
Diergaarde Blijdorp
Duik in het overdekte Oceanium en laat je omringen door
snelle haaien en nieuwsgierige zeeschildpadden. Zie de
imposante ijsbeer voor je neus in het water plonzen en
stap in het grootste en mooiste vlinderparadijs van
Europa. Vanaf de Afrikaanse savanne heb je een geweldig

Wij willen een aantal leerlingen van harte welkom heten

uitzicht op de giraffen. Vergeet niet om op kraamvisite te

op school, fijn dat jullie er zijn! Wij wensen Miles

gaan bij het pasgeboren olifantje! Er zijn ook volop

Derendorp en Emily Boerhout een hele mooie schooltijd

speeltuinen om lekker te klimmen en klauteren. In Blijdorp

toe op de Bron.

vind je een perfecte combinatie van avontuur, educatie en

Personeel
Herhaling: Interim IB-er

ontspanning in de natuur. We hopen op een leuke,
gezellige en zonnige dag!
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met juf
Hannah of juf Dionne.

Komend schooljaar start Joanne Pennewaard als interim
IB-er bij ons op school. Joanne Pennewaard werkt al een
aantal jaar als IB-er op de Wilhelminaschool in Ouderkerk
aan den IJssel en is bekend binnen de PCPO
Krimpenerwaard. Wij heten Joanne welkom in ons
midden. Joanne is te bereiken via de mail:
joanne.pennewaard@debrongouderak.nl.

Praktische verkeerslessen
Woensdag 28 september vinden de praktische
verkeerslessen plaats voor groep 5/6. De kinderen hebben
hiervoor een fiets nodig.
Donderdag 29 september zijn de groepen 1 t/m 4 aan de
beurt. Zij hebben deze keer geen fiets nodig.
We hopen dat we voldoende hulpouders kunnen vinden,

Overige zaken
Kamp groep 8
Van 14 tot 16 september gaat groep 8 op kamp. Wij
wensen de leerlingen, leerkrachten en ouders die mee
zullen gaan een hele mooie en gezellige tijd toe.

Schoolreis 2022
Wat een feest, we gaan op schoolreis!
Op donderdag 15 september gaan we op schoolreis met
groep 1 t/m 7 naar Diergaarde Blijdorp.
We verwachten alle kinderen om 8.30 uur in het eigen
lokaal. We beginnen in de klas en vertrekken dan
gezamenlijk naar de bussen. We hopen rond 8.45 uur de
bussen in te stappen die klaarstaan bij het Dr. Boumanhuis
aan de Kranepoort.
We hopen op mooi weer, maar mocht dit niet het geval
zijn denkt u dan aan gepaste kleding en schoenen? De
kinderen moeten een rugtas (graag voorzien van naam)
meenemen met een tussendoortje, lunch en drinken.
Evt. mogen de kinderen een paar snoepjes meenemen,
maar niet te veel!

zodat de lessen door kunnen gaan. Mogen we op u
rekenen?

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

Agenda
September
dinsdag

6

vrijdag
woe-vrij
donderdag
woensdag

9
14-16
15
28

donderdag

29

Bronberichten september
Gebedsmoment 1
Leerlingenraad
Kamp groep 8
Schoolreis groep 1-7
Praktische verkeersles gr 5-6
(vrijwilligers nodig!)
Schoolkorfbaltoernooi
Praktische verkeersles gr 1-4
(vrijwilligers nodig!)

Oktober
dinsdag
woensdag

4
5

donderdag

6

Bronberichten
Start Kinderboekenweek
Gebedsmoment 2
Studiemiddag Team
Studiedag (kinderen 1-8 vrij)

Een kijkje in de klassen…
Groep 1/2
Hallo allemaal,
Hier een berichtje uit groep 1 en 2. Op de foto kun je zien wie wij zijn.
Elke dag hebben wij gespeeld en gewerkt om elkaar een beetje te leren kennen.
De letter V van Vakantie hebben wij geleerd en wij kunnen heel goed tellen
hoeveel kinderen er in groep 1 zitten en hoeveel kinderen er in groep 2 zitten.
Nu gaan we werken over het thema 'Naar het bos...' In de volgende bronberichten
hoort en ziet u er meer over. Groetjes van ons allemaal!

________________________________________________________________________________________________________________________
Groep 3
Wij hebben hele fijne weken gehad met elkaar. We kunnen al woorden maken en woorden lezen met de letters die we
gehad hebben. Wist u dat wij bij iedere letter ook een gebaar leren? Vraagt u het maar eens aan ons...We vinden het ook
heel leuk dat we soms nog buitenspelen en in de hoeken gaan. Groeten uit groep 3!

________________________________________________________________________________________________________________________
Groep 4
Groep 4 ziet uit naar een schitterend schooljaar waarin we
allemaal mogen stralen als een ster! Bij Kanjertraining
hebben we nagedacht over hoe wij een leuke groep willen
zijn. Hoe zijn wij een leuk klasgenoot voor de ander en
welke regels en afspraken horen daarbij.

Plezier met elkaar maken vinden wij belangrijk, daarom
doen wij regelmatig een spelletje met elkaar. Op de foto
ziet u ons een spelletje spelen in de voetbalkooi. Daarnaast
zijn wij natuurlijk hard aan het werk! Dat kunnen wij super
goed.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Groep 5/6
Groep 5/6 is een hele behulpzame klas. De kinderen onderling helpen elkaar. Ook de juffen worden goed geholpen door de
klassendienst, maar ook door kinderen die bijvoorbeeld 's ochtends al helpen met het uitdelen van schriften.
Wij zijn dit jaar begonnen met het maken van een fotokalender. We moesten op de foto met onze mond open (net alsof of
iets riepen of aten) Dat zag er heel gek uit. Maar het wordt heel leuk met onze naam en geboortedatum. Als je bij ons in de

klas komt kijken dan kun je het zien!
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Groep 7/8
De naam van onze nieuwe taalmethode is Staal. Thema 1 in groep 7-8 gaat over Strips.
In les 6 gaat het over 'Snap de grap'. We leren dat strips en cartoons op veel manieren humoristisch kunnen zijn. Vormen
van humor zijn bijvoorbeeld: een woordspeling, een overdrijving of ironie. Snapt u de grap? En welke vorm van humor dit
is?
'Hoe is het met uw dochter? Ze speelt toch viool?'
'Jazeker! En hoe! Ze mag straks vier maanden in Amerika spelen.'
'Is dat niet verschrikkelijk duur?'
'Nee hoor, de buren hebben het geld bij elkaar gebracht!'

