
 
 

 

 

 

Bronberichten 
 

Bij U is de Bron… 
 

Gods zegen in 2023 

Na een periode van feestdagen en vakantie is afgelopen 

maandag het schooljaar 2023 van start gegaan. Een jaar 

met nieuwe verwachtingen maar ook onzekerheden.  

Bovenal wil ik jullie Gods zegen toewensen voor het 

komende jaar. 

 

2023 

Hoe de weg ook gaan zal 

Hij heeft alles in Zijn hand 

Als het nieuwe jaar 

nog gehuld is in de mist 

Als dat wat komen gaat 

voor ons nog verborgen is 

Hij weet de weg al en loopt met je mee 

wat de toekomst ook zal brengen 

Hij laat je niet alleen 

 

Lied van de maand 

In de circustent  

https://www.youtube.com/watch?v=rLX-EpQAyp0  

 

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  

 

Nieuwe leerlingen 

In de maand januari starten Joël Duijm en Naomi 

Heuvelman in groep 1/2.  

Fijn dat jullie er zijn en wij wensen jullie een hele fijne tijd 

toe op de Bron.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouderbijdrage 2022-2023 

Bij deze vragen ik graag uw aandacht voor de vrijwillige 

ouderbijdrage 2022-2023. 

De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt om 

activiteiten te betalen die niet door de rijksoverheid 

worden vergoed. U kunt hierbij denken aan het 

Sinterklaasfeest, viering van christelijke feestdagen, 

typecursus groep 6, sportdagen, iets lekkers tijdens 

buitenschoolse activiteiten etc. Dit is dan ook de reden dat 

we per gezin per kalenderjaar een vrijwillige bijdrage 

vragen. De hoogte van deze bijdrage is vastgesteld          

op € 25,- per leerling.  

Op woensdag 11 januari krijgt u via Parro Schoolkassa een 

bericht over de vrijwillige ouderbijdrage. Zoals u zult zien, 

kunt u zelf een totaalbedrag invullen. Op deze manier 

kunt u één betaling doen voor al uw schoolgaande 

kinderen. Neemt u bij 

vragen of opmerkingen 

gerust contact op.  

 

Aanmelden nieuwe leerlingen 
Het is voor de school belangrijk om op tijd te weten 

hoeveel leerlingen we welkom mogen heten! Zo kunnen 

we met de verdeling van groepen (voor de nabije en 

verdere toekomst) de beste keuzes maken.  

Heeft u kinderen die rond de tweeënhalf jaar zijn, maar 

nog niet aangemeld, dan wil ik u vragen dit (toch) alvast 

te doen. Kent u gezinnen in uw omgeving die nog geen 

schoolgaande kinderen hebben, wilt u hen dan op dit 

bericht wijzen? Dit geldt ook 

voor gezinnen in uw omgeving 

die nog geen schoolkeuze 

hebben gemaakt. Ze zijn van 

harte welkom voor een 

rondleiding en oriënterend 

gesprek.   

 

Personeel 

Invulling vacature onderwijsassistent 

In de maand december heeft de sollicitatie commissie (1 

MR lid, 1 SAR lid, collega en directie) diverse gesprekken 

gevoerd met mogelijke kandidaten voor de vacature 

onderwijsassistent. Wij hebben een geschikte kandidaat 

gevonden. In februari zal juf Sonja Bergwerff starten op de 

Bron. In de volgende nieuwsbrief stelt juf Sonja zich voor.  

 

  Januari 2023 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rLX-EpQAyp0


 
 

Overige zaken 

 

Cito M toetsen  

Komende periode worden de Midden Cito toetsen 

afgenomen in groep 3 t/m 8. Wij nemen deze toetsen 2x 

per schooljaar af. De midden toets in januari/februari en 

de eind toets rond mei/juni. Met deze Cito toetsen, de 

dagelijkse observaties en de methodetoetsen kunnen wij 

een goed beeld vormen hoe de leerling zich ontwikkelt en 

of het lesaanbod passend is voor de leerling. 

 

Techniek dag  

Woensdag 1 februari staat onze jaarlijkse techniek dag 

gepland. De kinderen van 

groep 3 tot en met groep 8 

gaan een groot deel van de 

ochtend aan de slag met 

technische activiteiten onder 

begeleiding van een 

volwassenen. Lijkt het u leuk 

om te helpen? Meld u nu 

aan bij de klassenouder van de betreffende groep. 

 
      

Spreekuur leerkrachten 

Groep  Leerkrachten Tijdstip 

1/2 Jannie / Dionne di 14.15-15.00 u 

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  
Januari  

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 

Februari  

woensdag 1 Techniek dag  

Donderdag 2 Maandopening 

dinsdag 7 Bronberichten 7 

woensdag 8 Studiedag onderbouw (1-4 vrij) 

Dinsdag  14 15 minuten gesprekken  

woensdag 15 Gebedsmoment 6 

Donderdag 16 15 minuten gesprekken 

vrijdag 24 Studiedag (1-8 vrij) 

  Voorjaarsvakantie 
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Een kijkje in de klassen… 
Groep 1/2  

 

Een gelukkig nieuwjaar berichtje van groep 1 en groep 2.  

Wij hebben een hele leuke vakantie gehad, maar hebben ook weer zin in de 

komende maanden….  

Tot de volgende maand!  

 ___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Groep 3 

 

Met groep 3 gaan we bijna een feestje vieren....Geen verjaardagsfeest maar een letterfeest! We 

hebben bijna alle letters geleerd en dat gaan we dan met elkaar vieren.  

We gaan ook werken over een nieuw thema. De juf heeft deze keer de hulp van de kinderen 

nodig bij het bedenken van het nieuwe thema dus alle ideeën van de kinderen zijn welkom.  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Groep 4 

 

Rick: 

Ik vint vuurwerk heel leuk en ik hep het ook leuk in de klas ik zit in groep 4 en vint je vuurwerk ook zoo leuk als je het 

nog spanent vint dan snap ik dat ook wel dat hat ik ook eerst en ik hep ook nog geschaatst  

 

Nina: 

Dit is een leuk seizoen want jezus is geboren en dan kan hij elke dag terugkomen ook vandaag maar dat denk ik niet de 

kerst is ook leuk om te schaatsen een sneeuwpop te maken  lekker kerstombijtje en natuurlijk de kerstvakantie te vieren 

maar het belangerijkste is dat  jezus is geboren je kan het  met kaarsenop telen de zomer lente en herfst zijn ook leuk in de 

zomer kan je naar het strand en de lente kan je weer de vogeltjes zien vliegen en in de herfst kan je lekker in de blaadjes 

springen dat is allemaal ook heel leuk.  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Groep 5/6 

Na de kerstvakantie starten we in groep 5/6 met frisse energie, nieuwe plekjes en andere verteldagen, zodat iedereen op 

een andere dag (bij misschien ook wel een andere juf) mag vertellen. Als achtergrondplaatje van de vertelbeurten staat een 

hangbrug, we hebben het in de klas erover gehad dat wanneer je iets vertelt je eigenlijk een bruggetje maakt naar een 

ander. Door de brug kom je bij de ander, je vertelt iets over jezelf, deelt iets en een ander kan daarop reageren. 

Waardevolle momenten die soms ook echt mooie gesprekken opleveren. 

Verder gaan we in groep 5/6 verder waar we gebleven waren met rekenen, taal, spelling, lezen, geschiedenis, 

aardrijkskunde enzovoort. Gymmen doen we op een ander tijdstip, maar dezelfde dagen en natuurlijk spelen we buiten, 

zolang het niet te hard regent is dat altijd een fijn uitstapje na een tijd binnen te hebben gewerkt. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Groep 7/8 

 

Wij zijn weer van start gegaan en hebben vanochtend met elkaar geproost op 2023!  

 

De zegen van God wens ik jou toe, weet dat Hij jou nooit verlaat.  

De zegen van God blijft bij jou, overal waar je gaat. 

Vrede voor jou en zijn hand op jouw leven. 

Liefde en vreugde zal Hij aan je geven. 


