November 2022

Bronberichten
Bij U is de Bron…
Thema dankdag ‘Wie dank jij?’
Deze dankdag reizen we met de kinderen af naar de
tijd waarin de profeet Elia leefde. We kijken op een
afstandje toe hoe het volk Israël ervoor kiest om een afgod
te dienen: Baäl, de god die voor regen en dauw
zou zorgen. God geeft daarom een grote droogte in
Israël - en Elia moet dat aan de koning vertellen.
Jarenlang valt er geen regen en er groeit maar heel
weinig graan op het land. Er komt honger.
Als we zo eens rondlopen in Israël, horen we hoe
Elia van God de opdracht krijgt om zich te verstoppen bij
de beek Krith. We zien Elia bij de beek Krith
aankomen en een tijd later vertrekken naar een klein

Herhaling: Wijzigingen jaarrooster 2022-2023
Bij deze nog een aantal wijzigingen vanuit de school en
MR in het jaarrooster van 2022-2023
- Vrijdag 23 december 2022 om 12.00 uur
- Vrijdag 7 juli 2023 om 12.00 uur

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.

dorpje, Zarfath. Zou het goedkomen met Elia? Ja,
toch wel; want God zorgt voor hem. Hij geeft Elia
elke dag genoeg te eten! In deze geschiedenis laat God
zien dat Hij
machtiger is dan
de afgod Baäl.
Niet Baäl, maar
Híj is degene Die
altijd voor het volk
Israël gezorgd
heeft.

Lied van de maand
Liederen van de dankdag
https://www.youtube.com/watch?v=e-Qlnzgw3GI

Algemeen

Overige zaken
Gymlessen door vakleerkrachten
Graag delen we met u via de bijlage van deze
Bronberichten info van de vakleerkrachten
bewegingsonderwijs, juf Marit en meester Robbert. Met
elkaar hebben we de gymregels besproken, zodat het voor
iedere leerkracht en voor iedere leerling duidelijk is wat er
verwacht wordt bij de gymles.
Het gebeurt nog weleens dat leerlingen hun gymkleren
vergeten. Hier hebben we de volgende afspraak over
gemaakt: na drie keer gymkleding vergeten, gym je niet
mee (behalve in groep 1-2). Eventueel kan je, in
samenspraak met de gymleerkracht, tijdens de gymles de
vakleerkracht een helpende hand bieden.
We zien het vaak gebeuren dat kinderen geen schoenen
mee hebben. Het is prettiger en hygiënischer gymmen met

Onderwijskundig ontwikkelingen 2022-2023
Komend schooljaar werken wij aan de volgende thema’s.

schoenen. Laten we er met elkaar voor gaan de komende
periode, fijne gymlessen!

-

Borgen afspraken nieuwe Rekenmethode pluspunt 4

-

Implementatie Taalmethode Staal

-

Kinderraad

-

Identiteit zichtbaar maken in de school

-

Burgerschap

Noa Staal (Pabostudent) komt van 7-18 november

-

Onderwijs groep 1- 4 Borgen Onderwijskundige Visie
Begaafdheid

nog 2 perioden stage lopen in de bovenbouw.

Nieuwe gezichten in de school
Vanaf 7 november komen er twee studenten stage lopen
bij ons op school.
stagelopen in groep 5/6. Gedurende het schooljaar zal Noa

Eden de Bruijn (Onderwijsassistent) komt vanaf 8

Van 7 t/m 11 november bent u weer van harte welkom om

november stagelopen in groep 1/2. Eden is op de dinsdag

een kijkje te nemen in de klassen. Via de leerkracht(en)

en woensdag aanwezig voor een periode van 30 weken.

van uw kind(eren) heeft u een mail of Parro bericht

Wij wensen Noa en Eden een hele goede, leerzame en

ontvangen met informatie en tijden. Het is belangrijk om

leuke stage toe op de Bron.

u in te schrijven voor één van de lesblokken. Nogmaals
van harte welkom in de klas!

Dankdag
Morgen, woensdag 2 november vieren wij Dankdag in de

Sinterklaasperikelen

Dorpskerk. Het thema is ‘Wie dank jij?’ De dienst begint

Het duurt nog even maar voor we het weten is Sinterklaas

om 11.30 uur, u bent van harte welkom.

weer in het land! We hebben het een en ander voor u op
een rijtje gezet wat betreft de sinterklaasviering op school:

De kinderen zitten bij hun eigen groep in de kerk. De

Vrijdag 11 november: Lootjes trekken in de groepen 5-8.

kinderen mogen geen snoep meenemen naar de kerk.

Ieder kind krijgt naast het lootje ook € 5,- mee van school.

Aan het einde van de dienst is er een collecte voor

Hiermee wordt een cadeautje voor het kind dat op het

stichting Stichting Kinderdroomwens

lootje staat gekocht. Ook maken de kinderen een surprise

https://kinderdroomwens.nl/

en een gedicht. Graag heel het bedrag gebruiken. Als er

De dienst is om 12.30 uur afgelopen, de kinderen van

iets overgehouden wordt, dan dit geld op het cadeautje

groep 1/2 moeten worden opgehaald bij de kerk. De

plakken.

oudere kinderen mogen vanuit de kerk zelfstandig naar

Vrijdag 25 november: De kleuters mogen hun schoen

huis.

zetten in de klas. Graag een schoen voorzien van naam
meenemen deze vrijdag! Zal er maandag iets in zitten...?

Goede doelen maand bij de BSO

Maandag 28 november: Pakjesgym kleuters met bezoek

Vanuit de BSO (Royal Kids Krimpenerwaard breed) werken
wij de maand november voor een goed doel. Namelijk
voor stichting Blije Gift.
Wij hebben in het BSO lokaal een container staan, waar
lege flessen in verzameld worden. Ook staan er 2
bananendozen waar nieuwe kleding, nieuw speelgoed of
nieuwe verjaardagsartikelen ingeleverd kunnen worden.
Aanstaande donderdag, 3 november houden wij onze
eerste goede doelen markt.
Er kan geschminkt worden, cakejes kunnen worden
versierd, veertjes in de haren gezet worden, nagels kunnen
worden gelakt, glittertattoos kunnen gezet worden, er is
warme chocolademelk/thee/koffie, er worden armbandjes,
sleutelhangers en kaarten verkocht, etc.
Van harte welkom om langs te komen en ons doel te
steunen!

van gympieten.

Tentoonstelling in het Gemaal
‘100 jaar bestaan de Bron, School met de Bijbel’
De historische vereniging Golderake houdt op 5 november
een themadag waar onze school een centrale plek in
neemt.
De uitnodiging van de historische vereniging:
Dit jaar willen we met de themadag extra aandacht
schenken aan: de “School met de Bijbel”. Volgend jaar
hoopt de “School met de Bijbel” te vieren dat ze gedurende
de corona periode al 100 jaar mocht bestaan. In aanloop
naar de festiviteiten staan we bij deze themadag hier
alvast bij stil. We laten oude foto’s zien uit de periode dat
de school aan de Dorpsstraat was gevestigd, wellicht
herkent u zichzelf nog op één van de klassenfoto’s.
Daarnaast zijn er wat oude schoolplaten en is er uiteraard
koffie of thee en gelegenheid om weer eens bij te praten.
Wij hopen u te ontmoeten op zaterdag 05 november 2022.

Open lesweek

Maandag 5 december: Sinterklaas hoopt samen met zijn
pieten onze school te bezoeken. Natuurlijk mogen de
kinderen als pietje of hulpsint naar school komen deze
dag. Voordat de bel gaat s' morgens kunnen de kinderen
van groep 5 t/m 8 hun surprise alvast binnenbrengen.
Vanaf 8.20 gaat de deur open voor iedereen. De kinderen
houden deze ochtend hun jas aan en verzamelen in de
klas. We gaan dan met elkaar naar het Dorpsplein, daar
staat ons een verrassing te wachten...
We hopen er met elkaar een gezellige sinterklaastijd van
te maken!

Schoolmaatschappelijk werk
Ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Marieke Minkema
en ben algemeen- en schoolmaatschappelijk werker bij
Kwadraad. Sinds dit schooljaar (2022) ben ik werkzaam op
verschillende scholen waaronder ook bij uw kind op
school. Ik ben onafhankelijk van school maar wel een vast
gezicht.
Heeft u vragen of zorgen om uw kind of
bijvoorbeeld omdat uw kind wordt gepest, u
als ouders gaat scheiden of gescheiden bent,
uw kind met tegenzin naar school gaat of u
als ouder moeite heeft met de opvoeding,
dan kunt u hiervoor bij mij terecht.
U kunt zich aanmelden via de intern begeleider of
leerkracht. In een intakegesprek met u als ouder
bespreken we de situatie en wat maatschappelijk werk
hierin kan betekenen. Vervolgens kan ik in gesprek gaan
met uw kind, of meerdere gesprekken met u als ouder
hebben.
Daarnaast verzorgen wij workshops en trainingen, zoals
sociale vaardigheidstraining, weerbaarheidstrainingen en
KIES (Kinderen In Echtscheiding Situaties) trainingen. Kijk
of de site van Kwadraad wanneer de eerst volgende
trainingen zijn.

Mocht u vragen hebben omtrent uw kind dan kunt u altijd
even binnen lopen. Ik ben op de dinsdagen aanwezig op
school. Anders kunt u mij mailen
naar: m.minkema@kwadraad.nl
of
bellen op telefoonnummer:
0638701705/088-9004000

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
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
Agenda

November
dinsdag
woensdag
zaterdag

1
2
5

dinsdag

7-11
8
9-14

Bronberichten 4
Dankdag
Tentoonstelling 100 jaar bestaan de
Bron, School met de Bijbel
Open lesweek
Gebedsmoment 3
directie afwezig

woensdag
ma-vr
vrijdag
dinsdag

16

Studiedag onderbouw
(groep 1-4 vrij)
21-25 Gesprekken op maat
25
Leerlingenraad
29
GMR

December
maandag
dinsdag
woensdag
dinsdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
zaterdag
vrijdag

5
6
6
13

Sinterklaasfeest
Bronberichten 5
Gebedsmoment 4
Schoolbezoek directeur-bestuurder
G. Tissink
22
Kerstviering
23
School om 12.00 uur uit
23 - 6 Kerstvakantie
24
Meester Thomas jarig
25
1ste Kerstdag
26
2de Kerstdag
31
Juf Yvonne jarig
6
Einde Kerstvakantie

Een kijkje in de klassen…
Groep 1/2
Voor de herfstvakantie werkten wij over het thema 'naar het bos.'
Daarom zijn we in de week voor de herfstvakantie ook echt naar het bos geweest!
We hebben ook een liedje geleerd wat er heel goed bij past:
'Blaadjes dansen over de weg uit de eikenboom en uit de heg.
Ze dansen samen hand in hand van één twee drie, één twee drie, door het land.'

________________________________________________________________________________________________________________
Groep 3

Wist u dat we in groep 3 bij rekenen en lezen vaak spelletjes doen in groepjes? Zo kunnen we de geleerde
dingen beter oefenen en onthouden. Bij Lijn 3 zijn veel spelletjes en bij de rekenmethode ook.

________________________________________________________________________________________________________________________
Groep 4
In groep 4 werken we aan het thema: jungle. We hebben al geleerd dat de jungles rondom de Evenaar te vinden zijn en
welke dieren er leven. In de themahoek hebben we een boom geknutseld met apen erin en een safari auto. Ook hebben we
fruit en kruiden geproefd uit het regenwoud: kaneel, ananas, mango, bananen, nootmuskaat e.d. Na de vakantie gaan we
nog even verder bouwen aan onze jungle!
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Groep 5/6
Quiz Reptielen van groep 5/6
Weet jij na je bezoek aan ons lokaal tijdens de kijkavond al wat meer over reptielen? Test hier je kennis. Lever je
antwoorden in bij groep 5/6 en maak kans op een prijsje!
1. Wat zijn de vier bekendste reptielen? 2. Hoe ademen reptielen? 3. Welke 2 soorten slangen zijn de gevaarlijkste? 4. Hoe
vangen krokodillen hun prooi? 5. Welke 3 soorten schildpadden zijn er? 6. Hoe oud kunnen schildpadden worden? 7. Welke
4 bekende hagedissen bestaan er?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Groep 7/8
Voorleeswedstrijd
In groep 7 en 8 hebben we de voorleeswedstrijd gehad. Iedereen heeft een stukje voorgelezen uit een boek in de klas.
De jury beoordeelde elke leerling d.m.v. een officieel formulier, waar maximaal 90 punten verdiend kon worden.
Het was een spannende strijd en in groep 7 heeft Amy gewonnen met 77 punten. Van harte gefeliciteerd, Amy!
Yvonne is tweede geworden en Selyna derde.
In groep 8 heeft Lieke gewonnen met 79 punten! Lieke gaat door naar de lokale voorleeswedstrijd. Van harte gefeliciteerd.
Jolijn M. is tweede geworden en Roosmarieke derde.
Mediamasters
In de week van 3 t/m 11 november gaat groep 7/8 meedoen aan het spel 'Mediamasters'. Dit is een spannende en serieuze
game over de kansen en gevaren van gamen.
Door het spelen van de game bouwen leerlingen basiskennis op over mediawijsheid terwijl spelenderwijs ook
taalvaardigheid en waar relevant basale rekenvaardigheden aan de orde komen.

