
 
 

 

 

 

Bronberichten 
 

Bij U is de Bron… 
 

De tijd tussen Kerst en Pasen 

We hebben de kerstdagen nog maar enkele weken achter 

de rug maar de voorbereiding op Pasen breekt in de 

maand februari alweer aan. Een vastenperiode voordat 

Pasen aanbreekt. In de katholieke kerk start deze 

vastenperiode met het wereldwijde bekende Carnaval. Om 

de vasten goed te kunnen 'overleven' wordt in de dagen 

voor Aswoensdag een feest gevierd; Carnaval.  

 

Ook in de protestantse kerken kennen wij een periode van 

40 dagen als voorbereiding op Pasen. 

Op 22 februari tot en met zaterdag 8 april staan de  

40 dagentijd centraal.  

Het thema is dit jaar, Uit liefde voor jou.  

Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis 

wilt zijn. Dat 't je echt om die ander te doen is. Jezus heeft 

ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn 

aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen. Zo 

inspireert Jezus ons tot op de dag van vandaag. In de 

Veertigdagentijd geven we Zijn liefde door: aan mensen 

dichtbij en ver weg.  

 

Lied van de maand 

Mijn vader, dank u wel  

https://www.youtube.com/watch?v=kwucie-8M1E    

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 (+1) jaar bestaan de Bron, School met de Bijbel  

In de week van 20-24 maart vieren wij als school het 100 

(+1) jaar bestaan van de Bron, School met de Bijbel.  

Deze week vieren wij op verschillende momenten feest en 

leren we over de tijd van vroeger.  

In deze Bronberichten alvast een paar belangrijke 

mededelingen:   

 

Oudhollandse kleding  

In de week van 20-24 maart 

mogen alle leerlingen en 

leerkrachten in Oudhollandse 

“Ot en Sien” kleding naar 

school komen.  

 

Op zoek naar materialen voor de tentoonstelling  

Op vrijdag 17 maart wordt er een lokaal ingericht met 

oude schoolmaterialen en archief (oude schoolfoto’s etc.) 

Heeft u thuis ook nog mooi (oud) schoolmateriaal wat 

tentoongesteld mag worden, dan kunt u dit op woensdag 

15 maart en donderdag 16 maart (graag met naam en 

telefoonnummer) inleveren op school bij juf Hannah of juf 

Jannie.  

 

Feestweek activiteiten 

In de week van 20-24 maart worden allerlei activiteiten 

georganiseerd voor groep 1-8. Wij hebben uw hulp hard 

nodig om al de activiteiten te kunnen organiseren! 

Via de klassenouders is er al een oproep uitgegaan voor 

hulp.  

Een paar activiteiten kunnen wij alvast benoemen:  

 

Planning 20-24 maart 2023     

Maandag 20 maart 2023   
Groep 5-8 naar nationaal onderwijsmuseum Dordrecht  
8.30-10.30 uur School is van alle tijden met groep 5/6   
10.45-11.45 uur Jeugdjournaal met groep 7/8    

Dinsdag 21 maart 2023   
Kaasboerderij Hoogerwaard Lage Weg (Oudhollandse spelen)   
Groep 1-4: auto 8.45-10.15 uur    
Groep 5-8: fietsen 10.30-12.00 uur    

Woensdag 22 maart 2023   
Gastlessen in de groepen over de tijd van vroeger 

Schoolfoto 100 (+1) jaar bestaan   

Donderdag 23 maart 2023   
Groep 1-4 Streekmuseum  
Groep 1-2: 10.00-11.00 uur   
Groep 3-4: 10.30-11.30 uur   
Fancy fair (informatie volgt nog)  

Vrijdag 24 maart 2023   
13.15-14.15 uur Dankdienst met de kinderen en belangstellenden 

15.00-18.30 uur of 19.00- 21.00 uur Reünie       
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https://www.youtube.com/watch?v=kwucie-8M1E


 
 

Reünie voor oud-leerlingen en oud-medewerkers 

Op vrijdag 24 maart wordt er een reünie georganiseerd 

voor oud-leerlingen en oud-medewerkers. Voorafgaand 

vindt er een  dankdienst plaats van 13.15-14.15 uur. Van 

15.00-18.00 uur of van 18.30-21.00 uur bent u van harte 

welkom op de reünie in de school. U kunt zich aanmelden 

via de QR-code. Graag voor 3 maart aanmelden i.v.m. de 

voorbereidingen.  

 

De kinderen krijgen allemaal 1 

uitnodigingskaartje mee om uit 

te delen aan iemand die vroeger 

op de Bron, School met de 

Bijbel heeft gezeten. Via de QR-

code op het kaartje kan men 

zich aanmelden voor de 

dankdienst en de reünie. Ook 

via Social Media wordt de 

uitnodiging gedeeld. De reünie 

is alleen voor oud-leerlingen en 

oud-medewerkers. Niet voor de 

huidige leerlingen op school. 

 

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 

Juf Dionne  

Wij mochten ook van juf Dionne prachtig nieuws 

ontvangen. Juf Dionne is zwanger en hoopt eind juni te 

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

man een hele goede zwangerschap toe.   

 

Juf Sonja stelt zich voor 

 

Ik ben Sonja Bergwerff (voor veel mensen als geboren 

Gouderakker beter bekend als Sonja Boerefijn) en per 1 

februari werkzaam op de Bron als onderwijsassistent.   

Na 7 jaar weg te zijn geweest, 

zijn wij als gezin sinds kort weer 

terug in dit fijne dorp. Onze 

jongste zoon Boaz zit in groep 6 

op de Bron, zijn 2 zussen gaan 

inmiddels alweer naar de 

middelbare school in Gouda.  

Na jarenlang als motorisch therapeut op verschillende 

(speciale) scholen werkzaam te zijn geweest, heb ik even 

een break genomen om me te richten op het gezin. De 

laatste jaren heb ik daarnaast mijn man ondersteund in 

zijn bedrijf, maar ik geniet er nu (na een paar dagen 

gewerkt te hebben) alweer van om weer heerlijk 'onder de 

kinderen' te zijn.  

Ik kijk er naar uit om jullie kinderen te leren kennen en 

mijn steentje bij te mogen dragen om ze zo goed mogelijk 

tot bloei te laten komen. 

Hopelijk tot ziens op de Bron of wellicht elders in dit dorp! 

 

Vacature groep 3 en groep 4 + IB 
Komende periode gaan we actief op zoek naar vervanging 

voor groep 3 en groep 4. Ook de vacature voor IB-er gaan 

we weer uitzetten. Deze vacatures kunt u tegenkomen op 

Social Media en in de krant.  

 

Overige zaken 

Rapportgesprekken  

Vorige week dinsdag hebben de kinderen het rapport mee 

naar huis gekregen.  

Vandaag vinden de adviesgesprekken Voortgezet 

Onderwijs van groep 8 plaats.  De 15 minutengesprekken 

staan op 14 en 16 februari gepland. Hiervoor heeft u via 

Parro een uitnodiging gekregen. Wij wensen u goede 

gesprekken toe.  
  

Studiedagen 
Op woensdag 8 februari (morgen) staat er een onderbouw 

studiedag gepland. De kinderen van groep 1-4 zijn deze 

dag vrij.  

Op vrijdag 24 februari staat er een studiedag voor groep 

1-8 gepland. Alle kinderen zijn deze dag vrij. Op deze dag 

start voor de kinderen dus de voorjaarsvakantie! 

 

Luisvrij  
In de maand januari was de school voor het eerst sinds de 

zomervakantie luisvrij! Laten wij met elkaar alert blijven 

op luizen en wilt u thuis ook blijven controleren?  

Na de voorjaarsvakantie staat de volgende luizencontrole 

gepland.  

 

Terugblik Nationale Voorleesdagen     
In de groepen werd er op verschillende manieren extra 

voorgelezen.  

Sommige groepen hadden een speciale 

voorleesstoel in de klas, iedere dag mocht er 

iemand uit de klas voorlezen. 

Andere groepen hadden het geluk dat de juf 

of meester extra voorlas tijdens deze dagen.  

De voorleesdagen zijn nu voorbij maar we 

blijven hier natuurlijk 'gewoon' mee verder 

gaan!  

 

Crea dag woensdag 12 april gaat niet door 
I.v.m. de vele activiteiten en hulp voor de feestweek 100 

jaar bestaan 20-24 maart hebben wij besloten om de Crea 

dag te laten vervallen. 

 

 



 
 

Koningsspelen 2023 

Het duurt nog even, maar de voorbereidingen van de 

Koningsspelen 2023 voor de groepen 1 t/m 8 zijn in volle 

gang. Wij hebben heel veel leuke en gezellige plannen 

voor de Koningsspelen op vrijdag 21 april 2023. 

Om er een geslaagde dag van te maken, zijn wij op zoek 

naar enthousiaste mensen die deze hele ochtend tot een 

succes willen maken. Zet u de datum alvast in uw agenda!? 

In de volgende Bronberichten volgt 

welke hulp er nodig is en hoe u zich 

kunt aanmelden. 

We hopen op voldoende 

ouders/grootouders die ons willen 

helpen om er een leuke en sportieve 

ochtend van te maken!  

 

Spreekuur leerkrachten 

Groep  Leerkrachten Tijdstip 

1/2 Jannie  di    14.15-15.00u 

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  
Februari  

dinsdag 7 Bronberichten 7 

woensdag 8 Studiedag onderbouw (1-4 vrij) 

Donderdag 9 Activiteiten Commissie overleg 

dinsdag  14 15 minuten gesprekken  

woensdag 15 Gebedsmoment 6 

donderdag 16 15 minuten gesprekken 

vrijdag 24 Studiedag (1-8 vrij) 

  Voorjaarsvakantie 

Maart 

dinsdag 7 Bronberichten 8 

woensdag  8 Biddag 

dinsdag 14 Gebedsmoment 7 

GMR 

woensdag  15 Praktische verkeersles 5/6 

Inleveren oude schoolmaterialen 

donderdag 16 Praktische verkeersles 1-4 

Inleveren oude schoolmaterialen 

vrijdag 17 Inrichten klaslokaal oude 

schoolmaterialen 

Maandag 20-24 Feestweek 100 (+1) jaar bestaan 

Vrijdag  24 Reünie oud-leerlingen en oud-

medewerkers 100 (+1) jaar bestaan 
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Een kijkje in de klassen… 
Groep 1/2  

Wij werken over het thema ‘Ik ga naar de dierenarts’.   

Op 18 januari is er dierenartsassistent op bezoek geweest, zij heeft ons verteld en laten zien wat een dierenarts doet. In 

onze themahoek hebben wij een eigen praktijk waar we dieren beter maken. Er is een balie, 

wachtkamer en behandel-/operatiekamer. In de bouwhoek kunnen de dieren uitrusten in 

de (zelfgebouwde) hokken.    

 Wist u dat er steeds meer kinderen in de klas hun 

veterstrikdiploma halen? Knap hé!  

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Groep 3 

 

Wij hebben met elkaar genoten van de voorleesdagen! We hebben elkaar veel voorgelezen in 

groepjes. Ook heeft iedereen een keer voorgelezen op de grote voorleesstoel. 

Lezen staat altijd al centraal in onze groep 3 maar de afgelopen tijd dus nog een beetje meer!  

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Groep 4 

  

In groep 4 was de techniekdag een groot succes!  

We hebben een vlot gemaakt, hutje gebouwd, grijpmachine in elkaar gezet en een naambordje ontworpen.  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Groep 5/6 

   Techniek dag  

We vonden het echt een leuke dag. De vader van Joël die nam de spullen mee 

van zijn bedrijf, Hollandia. Een balans spel. En we deden ook een kranten huis 

maken.   

Leander en Celeste 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



 
 

Groep 7/8 

 

Bronverslag 

25 januari              VIP gluren in de Goudse Waarden   

We gingen 9.00 uur verzamelen bij de fietsen rekken en iedereen pakte zijn fiets. We gingen in rijen van 2 aan 2, want zo 

mocht je fietsen. Door wind en waai moesten we naar de goudse waarden. We hadden een VIP uitnodiging, dus toen we 

daar kwamen kregen we een koekje, wat te drinken en een VIP rondleiding. Wij hadden geluk, want wij mochten gebruik 

maken van de gymzaal omdat die nog iets van 7 minuten vrij was en we 

gingen nog leuk klein spel doen in de gymzaal zoals simon says. arna gingen 

we onze jassen weer pakken toen verzamelde wij weer bij de fietsen en 

gingen we weer 2 aan 2 terug fietsen.  

  

1 februari              Techniekdag  

 Je zat in een groepje van 4 je had een rooster met 5 opdrachten er waren 3 

ouders: Scott, Selyna en Roosmarieke je had 5 vakken: Tandpasta maken, 

Geen paniek steenverband, spiegeltje spiegeltje en Bruggen bouwen.   

Sjoerd: mijn favoriet was geen paniek Ik vond het  

Leuk om in elkaar te zetten want je moest de lampen met batterij met licht te connecten  

Lodewijck: ik vond spiegeltje spiegeltje het leukst   

Want je moest je naam schrijven in spiegelbeeld en stop schrijven en leren met twee handen 

schrijven.  geschreven door Sjoerd en Lodewijck.  

 


