Oktober 2022

Bronberichten
Bij U is de Bron…
God zegt, Ik zal er voor je zijn!
Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.

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

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou.
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

Parro Schoolkassa
Afgelopen maand heeft u het
schoolreisgeld via Parro Schoolkassa
betaald. Een beveiligd systeem waar
wij als school blij mee zijn en ons
heel veel werk uit handen neemt. In
januari/februari zullen wij ook via
deze manier de ouderbijdrage
innen. T.z.t. krijgt u hier meer
informatie over.
Herinnering schoolreis
Heeft u de schoolreis nog niet
betaald? Op 26 september is er
automatisch een herinnering verzonden
vanuit Schoolkassa om te betalen.

Lied van de maand
Zeker weten
https://www.youtube.com/watch?v=RQGvj-RqZDA

Algemeen
Onderwijskundig ontwikkelingen 2022-2023
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

Hoofdluis op school
In de afgelopen weken zijn er helaas in diverse groepen
weer luizen geconstateerd. U wordt via Parro op de
hoogte gesteld als er in de klas of bij uw kind luizen zijn
geconstateerd. Op dinsdag 11 oktober vindt er weer een
controle plaats om te kijken of de school luisvrij is. Bij
deze bronberichten een folder over het bestrijden van
hoofdluis. U kunt ook kijken op de website
www.rivm.nl/hoofdluis

Start Kinderboekenweek + kijkavond
Van 5 tot 16 oktober is de landelijke Kinderboekenweek.
Het thema is Gi-Ga-Groen, over de natuur in
kinderboeken. Op woensdag 5 oktober is de aftrap en
starten we de Kinderboekenweek. De kinderen mogen in
het GROEN, of als hun lievelingsdier of als bloem, naar
school komen. In de groepen wordt een groen
groepsthema uitgewerkt. In de lessen staan boeken
centraal. Op donderdagavond 20 oktober sluiten we het
thema af met een kijkavond in Het Rak. De uitnodiging zit
als bijlage bij de Bronberichten: iedereen hartelijk welkom!

Herfstvakantie en studiedag PCPO
De herfstvakantie (24-28 oktober) komt alweer in zicht.
Na 9 weken school sluiten wij de startperiode van het
schooljaar alweer af.
Let op: maandag 31 oktober zijn de leerlingen ook vrij
i.v.m. een PCPO studiedag. De 8 scholen van de PCPO
Krimpenerwaard hebben een gezamenlijke studiedag. Met
ongeveer 160 collega’s van de verschillende scholen
denken wij na over ons onderwijs en volgen wij workshops
rondom een onderwijskundig thema.

Overige zaken

Cursussen en Workshops Kwadraad
Vanuit de gemeente (Centrum Jeugd en Gezin)
worden er diverse cursussen en workshops
aangeboden voor ouders. Zie de bijlage voor het
aanbod voor 2022-2023.

Spreekuur leerkrachten

'draaiboek Covid'.

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

Heeft u een vraag of opmerking voor de MR, wij zijn te

Naschoolse opvang Royal Kids Home:

bereiken op het e-mailadres: mr@debrongouderak.nl

www.royalkidshome-krimpenerwaard.nl

MR
Op maandagavond 3 oktober kwamen we als MR weer bij
elkaar voor de eerste vergadering van het jaar. We hebben
het met elkaar gehad over de start na de zomervakantie.
Ook hebben we het schoolplan besproken, de
ouderbijdrage/schoolreisbijdrage en het document

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

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

Bibliotheek Krimpenerwaard:
www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl

OUDER- EN JEUGDSTEUNPUNT PASSEND
ONDERWIJS
Voor alle
vragen over
Passend
Onderwijs kun
je
natuurlijk
terecht op school. Daarnaast vind je vanaf dit schooljaar ook
alle informatie over Passend Onderwijs bij het ouder- en
jeugdsteunpunt Midden Holland en Rijnstreek. Hier vind je
bijvoorbeeld informatie over wat een samenwerkingsverband is,
wat zorgplicht is en wat u kunt doen als u denkt dat uw kind
extra hulp nodig heeft. Ook staat hier informatie over hoe
wordt samengewerkt met de gemeenten, bijvoorbeeld voor het
organiseren van ondersteuning of leerlingenvervoer.
Als je er niet uitkomt of je wil graag iets overleggen, dan kun je
contact opnemen met het samenwerkingsverband. Hoe dat gaat
staat allemaal op
www.steunpunt-middenholland-rijnstreek.nl
Om Passend Onderwijs steeds beter te maken, horen we
daarnaast graag wat jouw ervaringen zijn. Dit mag als ouders,
maar we horen ook graag hoe leerlingen Passend Onderwijs
ervaren. Door je ervaring te delen, komen we te weten waar
scholen, schoolbesturen en het samenwerkingsverband meer
aandacht aan kunnen besteden.
Laat je ervaring achter op https://swv-pomh.vertellis.nu/ouderjeugdsteunpunt

Peuterspeelzaal de Rakkertjes:
www.quadrantkindercentra.nl/locaties/rakkertjes
Centrum Jeugd en Gezin:
www.cjgkrimpenerwaard.nl

Agenda
Oktober
dinsdag
woensdag

4
5

donderdag
maandag
donderdag
vrijdag

6
17
20
21
24-28
31

maandag

Bronberichten 3
Start Kinderboekenweek
Gebedsmoment 2
Studiemiddag Team
Studiedag (kinderen 1-8 vrij)
Juf Dionne jarig
Kijkavond kinderboekenweek
Juf Danielle jarig
Herfstvakantie
Studiedag PCPO
(kinderen 1-8 vrij)

November
dinsdag
woensdag
dinsdag
woensdag

1
2
7-11
8
16

ma-vr

21-25

Bronberichten 4
Dankdag
Open lesweek
Gebedsmoment 2
Studiedag onderbouw
(groep 1-4 vrij)
Gesprekken op maat

Een kijkje in de klassen…
Groep 1/2
In onze klas kunt u steeds beter zien waar we over werken, namelijk over 'naar het bos.'
In de themahoek hebben we een bos gemaakt, waar we in kunnen spelen, bijvoorbeeld dat we
lekker gaan picknicken.
Ook hebben we een uitkijktoren, waar we met onze verrekijkers vogels kunnen spotten.
We knutselen dieren uit het bos en maken dingen die in het bos groeien, bijvoorbeeld een
paddenstoel.
We vinden het leuk om in ons 'schoolbos' (naast de
voetbalkooi) op zoek te gaan naar dingen die te maken hebben met ons thema.
Tijdens de kijkavond moet u maar eens komen kijken in de klas, dan vertellen wij u er
graag meer over!
Op de foto's ziet u dat we appels rapen en appelmoes maken. Wat hebben we veel
geleerd bij de Lekbongerd in Schoonhoven.

_____________________________________________________________________________________________________________________
Groep 3
Op de foto kunnen jullie zien dat wij soms veel lol hebben in groep 3. Wij kunnen nu met de
geleerde letters een zin maken. Met die zin doen we dan een spelletje: verander de letters en
lees wat er dan staat...Verder zijn wij heel druk met ons thema: 'naar buiten!'

________________________________________________________________________________________________________________________
Groep 4
In de afgelopen periode zijn wij veel op pad geweest!
Net zoals de andere groepen zijn we op schoolreis geweest in Blijdorp, daar hebben we ons heerlijk vermaakt met het
bekijken van dieren en ook de speeltuinen vonden we erg leuk.
We zijn bij juf Marleen thuis geweest en hebben geholpen met het plukken van appels. We mochten allemaal een appelflap
maken en kregen ook nog een flesje verse appelsap, mmm...
Tijdens een NME-excursie bouwden we hutten. We probeerden ze wind- en waterdicht, stevig en veilig te bouwen. Best een
uitdaging...
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

