
 
 

 

 

 

Bronberichten 
 

Bij U is de Bron… 
 

Advent 

Advent is kijken naar wat komt,  

hoewel er weinig licht is. 

Je steekt een kaars aan in de nacht,  

omdat je iets van God verwacht 

een wereld waar het licht is. 

 

Advent is kijken naar wat komt,  

zoals toen, lang geleden,  

Er werd een kind van God verwacht, 

een kind van licht, een kind vol kracht,  

een kind dat zorgt voor vrede.  

 

Advent is kijken naar wat komt 

Advent is durven hopen.  

Het kerstkind is een nieuw begin.  

We slaan een weg van vrede in.  

Die moet je verder lopen. 

 

Advent is kijken naar wat komt  

Advent is durven dromen.  

Is licht zien in de duisternis,  

geloven dat God met ons is  

en dat zijn rijk zal komen. 

 

Lied van de maand 

Mary, did you know?  

https://www.youtube.com/watch?v=trW_lD9sBt0  

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Nieuwe leerlingen 

Afgelopen week is Noud Stijsiger gestart in groep 1/2.  

Fijn dat je er bent en wij wensen je een hele fijne tijd toe 

op de Bron.  

 

Personeel 

Juf Marleen  

Wij mochten in de afgelopen weken mooi nieuws 

ontvangen. Juf Marleen is zwanger en hoopt begin juni te 

bevallen van haar eerste kindje. Wij wensen de juf en haar 

man een hele goede zwangerschap toe.  

Juf Hannah  

Ook juf Hannah heeft het mooie nieuws met ons gedeeld 

dat ze zwanger is. Wij wensen ook juf Hannah en haar man 

een goede zwangerschap toe. 

Juf Yvonne  

Op 23 november is juf Yvonne na haar periode van verlof 

weer deels gestart met werken. 

Juf Yvonne heeft na de bevalling complicaties opgelopen. 

Dit heeft als gevolg dat ze nog niet volledig aan het werk 

kan, maar haar werkzaamheden binnen de groep gaat 

opbouwen. Vorige week is de juf betrokken geweest bij 

een auto-ongeluk wat het proces van herstel niet 

bevorderd. Juf Jannie en Juf Dionne blijven tot de 

Kerstvakantie de vaste gezichten voor de groep.  

 

Vacature OA en IB 

De komende weken spreken wij een aantal sollicitanten 

voor de vacature onderwijsassistent. Voor de vacature IB 

hebben wij nog geen geschikte kandidaat gevonden. De 

interim IB-er Joanne Pennewaard denkt na over een 

verlenging voor de komende periode.  

 

 

 

 

  December 2022 

 

https://www.youtube.com/watch?v=trW_lD9sBt0


 
 

Overige zaken 

Kerstviering in de Kerk  

Op donderdag 22 december wordt er een gezins-kerst-

dienst gehouden in de Dorpskerk van 19.00 tot 20.00 uur.  

Van harte welkom om deze dienst samen met uw 

kind(eren) mee te vieren.  

Op vrijdagochtend 23 december krijgen de kinderen hun   

kerstboek mee naar huis.   

 

Groepsindeling  

Afgelopen periode hebben wij gekeken naar de leerling 

instroom bij groep 1-2. Op dit moment zien wij nog geen 

mogelijkheid om twee groepen te maken, maar 

onderzoeken welke mogelijkheden er zijn op het gebied 

van deels splitsen en extra begeleiding in de groep.  

Zodra er een concreet plan ligt informeren wij u weer.  

Na de kerstvakantie blijft de groep vooralsnog bij elkaar.  

 

Maandopeningen op de Bron 

 

Een aantal momenten in het jaar 

komen wij als hele school bij elkaar 

om rondom ons jaarthema met 

elkaar te zingen, bidden en na te 

denken over het onderwerp 

Dankuwel.  

Elke leerkracht neemt 1 opening per 

schooljaar voor zijn of haar rekening. 

Bij deze een aantal 

foto’s om een beeld te 

krijgen van de 

maandopeningen.  

 

 

Luizencontrole 

Sinds het schooljaar is de school helaas nog niet luisvrij 

geweest. In de komende periode onderzoeken wij samen 

met de moeders van het luizenpluizen hoe er op een 

goede en zorgvuldige manier gecontroleerd kan gaan 

worden. Zodra er een goede en werkbare manier is 

gevonden informeren wij u via de Bronberichten voor 

welke aanpak er gekozen is.  

 

Opbrengst goede doelen maand bij de BSO  

De BSO (Royal Kids Krimpenerwaard breed) heeft in de 

maand november diverse activiteiten georganiseerd voor 

het goede doel; stichting Blije Gift. Er is een prachtig 

bedrag opgehaald van €2250,60 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spreekuur leerkrachten 

Groep  Leerkrachten Tijdstip 

1/2 Jannie / Dionne woe 12.30-13.30u 

3 Hannah woe 12.30-13.30u 

4 Marleen / Dionne woe 12.30-13.30u 

5/6 Alice / Ruth woe 12.30-13.30u 

7/8 Lizeth / Thomas woe 12.30-13.30u 

 Directie / IB 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  
December 

dinsdag 6 Bronberichten 5 

woensdag 6 Gebedsmoment 4 

dinsdag 13 Schoolbezoek directeur-bestuurder 

G. Tissink 

donderdag 22 Kerstviering in de kerk 

vrijdag 23 School om 12.00 uur uit 

 23 - 6 Kerstvakantie 

zaterdag 24 Meester Thomas jarig 

zondag 25 1ste Kerstdag  

maandag 26 2de Kerstdag 

zaterdag 31 Juf Yvonne jarig 

Januari  

vrijdag 6 Einde Kerstvakantie 

vanaf  9 Cito Midden toetsen  

dinsdag 10 Bronberichten 6 

donderdag 12 Juf Hannah jarig 

dinsdag 17 Gebedsmoment 5 

dinsdag 24 Juf Marleen en juf Minke jarig 

woensdag 25 Nationale Voorleesdagen 

donderdag 26 GMR vergadering 

dinsdag 31 Rapport mee 
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Een kijkje in de klassen… 
Groep 1/2  

Wij werken over het thema 'Ik ga varen'.  

Wist u dat wij in onze klas een groot schip hebben gemaakt?  

In ons schip vind je een stuurhut, laadruim en een kombuis, deze woorden hebben wij allemaal geleerd.  

Iedere week leren wij nieuwe woorden die passen bij ons thema, deze zijn te zien op onze woordensc hatmuur. 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Groep 3 

Wij zijn Lizzy en David en wij zitten in groep 3. Wij hebben daar wat meer over opgeschreven. We 

werken over bouwen en dat is te zien in onze hoeken. We vinden het buitenspelen ook superleuk. 

Ook leren we lezen en rekenen en schrijven we. Groetjes uit groep 3. 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Groep 4 

In groep 4 zijn we begonnen aan het thema ik hou van Holland! 

Sinterklaas is natuurlijk iets typisch Hollands. We hadden dan ook een super gezellige 

Sinterklaasviering met elkaar! We gingen zelfs kruidnoten bakken. 

Ook zijn we aan het sjoelen en proberen we het record te verbreken. 

Sjoelen hoort ook bij Nederland en we zijn dan ook een beetje aan het 

rekenen. De hoeken zijn heel leerzaam!  

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Groep 5/6 

In groep 5/6 hebben de kinderen tijdens de geschiedenisles geleerd dat de eerste boeren potten 

van klei maakten om het eten te bewaren. En dat deze potten zo versierd werden dat je kon zien 

bij welke familie ze hoorden. Dat hebben wij in de klas ook gedaan. Een pot van klei, 

bewerkt zodat je weet bij wie die hoort. Bij wie zou deze pot horen?  

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Groep 7/8 

Kinderen lezen kinderen voor 



 
 

Groep 7/8 heeft een project om kleuters van groep 1/2 voor te lezen. We bereiden op een donderdag om onze 

prentenboeken te lezen. Op vrijdag om 8:30 gaan we de kleuters ophalen en mogen we een plekje uitzoeken in de school. 

Voor het project begint, krijgen we (een) kleuter(s) aangewezen om voor te lezen. En dan mogen we een kwartier uit het 

prentenboek voorlezen. Dan brengen we ze weer naar de klas.  

Geschreven door Selyna en Yvonne 

 

Expeditie Moendoes 

Expeditie Moendoes ging over drie wetenschappers die naar een onbewoonde planeet gingen. Ze zien daar gekke huizen en 

bomen? Wat is dat? Dat zijn Moendianen. Ze ontdekken steeds meer over deze wezens. We begonnen het spel te spelen het 

was leuk en moeilijk tegelijk iedereen begon fanatiek te spelen. Je kreeg een vraag per groepje en moest die beantwoorden. 

De antwoorden waren te vinden op platen die in de klas hingen met bijvoorbeeld een kaart van Moendoes. Als je dacht dat 

je het goed was, dan moest je het controleren bij de meester/ Jolijn en kon je het publiceren, zodat iedereen het kon lezen. 

Geschreven door Mees en Lodewijck (en de meester) 

 

Bezoek Driestar 

Dinsdag 29 november ging groep 8 naar de Driestar in Gouda. Juf Lizeth en de moeder van Nathaniël begeleidden de 

groep. We volgden 3 lessen, geschiedenis, gym en Nederlands. Het was erg leuk en leerzaam. Bij geschiedenis leerden we 

over de Grieken en de Romeinen. Wat de verschillen waren en nog veel meer. Toen hadden we gym. Je had een saltostoel, 

en een trampoline, je kon tafelen, je had een soort reuzenschommel, je kon hockeyen en ook badmintonnen. Toen de 

gymles voorbij was gingen we naar Nederlands. Daar hadden we het over wat het vak Nederlands nou is, wat je er doet en 

ook  gingen we een opdracht doen over spreekwoorden. Dan moest je binnen 1 minuut zoveel mogelijk spreekwoorden 

opschrijven en later deden we klassikaal nog allemaal spreekwoorden opnoemen die op een plaat stond op het digibord. 

We kregen ook een tasje met water, een strooptafel, een pen en nog een boekje. Daarna gingen we weer terug naar onze 

fietsen en gingen we weer naar huis. Geschreven door Jolijn M. 

 


