
 
 

 

 

 

Bronberichten 
 

Bij U is de Bron… 
 

Biddag 

Biddag 2023 gaat over zien wat je niet ziet – maar wat er 

wél is. Soms moet iemand je daar de ogen voor openen. 

Deze Biddag gaat het over het gebed om open ogen, 

zodat we zullen zien dat we op God kunnen vertrouwen 

voor alles wat we nodig hebben. Want… 

- als christen geloven we dat God er is, ook als we 

Hem niet zien; 

- we weten dat Hij voor ons leven, voedsel en 

(school)werk zorgt, ook al kunnen we niet altijd zien 

hóé Hij dat doet; 

- en we geloven dat we eeuwig leven kunnen hebben, 

doordat Jezus Christus voor onze zonden gestorven 

is – ook al waren we er niet bij toen dat gebeurde. 

 

Lied van de maand 

Rivier vol van vrede  

https://www.youtube.com/watch?v=4Pxq3ZQs7FU   

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 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. De hele week 

mag de kleding gedragen 

worden. Op woensdag 22 maart wordt er een foto 

gemaakt, het zou leuk zijn als iedereen in Oudhollandse 

kleding op de foto staat. 

 

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. Fijn dat zoveel ouders zich 

hebben opgegeven om te helpen. Dank daarvoor! 

 

Planning 20-24 maart 2023     

Maandag 20 maart 2023   
Groep 5-8 naar Nationaal onderwijsmuseum Dordrecht  
10.30-10.30 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  (Ot en Sien kleding) 

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 voor het goede doel  

Vrijdag 24 maart 2023   
Pannenkoeken eten op school 
13.15-14.15 uur Dankdienst met de kinderen en belangstellenden 

15.00-18.30 uur of 19.00- 21.00 uur Reünie       

 

 

 

    Maart 2023 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4Pxq3ZQs7FU


 
 

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.  

 

Fancy Fair Feestweek  
Op donderdag 23 maart organiseert groep 7/8 een fancy 

fair. Van 13.00u tot 14.15u zijn er voor de leerlingen van 

de school leuke activiteiten te doen en worden er lekkere 

dingen verkocht. Vanaf 14.15u tot 15.00u zijn ouders, 

familie en andere belangstellenden van harte uitgenodigd.  

De opbrengst van de fancy fair gaat 100% naar Stichting 

Woord en Daad voor het project christelijk onderwijs in 

Oeganda.   

 

Om het toegankelijk te maken voor kinderen, werken we 

met een strippenkaart. Deze kost €4,-, waar acht 

activiteiten mee gedaan kunnen worden. De meeste 

activiteiten kosten 1 strip op de kaart. U kunt natuurlijk 

meerdere kaarten kopen.   

De verkoop van de strippenkaarten zal zijn op 22 maart 

vanaf 8.10u op het schoolplein.    

Er zullen verse stroopwafels verkocht worden voor €1,50 

per stuk. Deze kunnen ook los van de strippenkaart 

gekocht worden. Ook zullen er pakjes stroopwafels zijn. 1 

pakje is €3,- en 3 pakjes €8,50. Hiervoor is betalen alleen 

mogelijk met contant geld.  

We zien u graag op donderdag 23 maart en hopen op een 

mooie opbrengst voor het goede doel.   

 

Pannenkoekenbakkers gezocht! 
Over twee weken is het zover... Dan vieren we het 100-

jarig bestaan van de Bron. We willen dit feestelijk afsluiten 

door pannenkoeken met de kinderen te eten.  

Om ruim 100 kinderen van een lekkere lunch te voorzien, 

zijn we op zoek naar 20 pannenkoekenbakkers die elk 1 

pak pannenkoeken willen bakken (11-13 pannenkoeken). 

Kinderen die meer dan twee pannenkoeken lusten, nemen 

zelf nog een aanvullende lunch mee. Voor drinken wordt 

gezorgd. 

Via Parro ontvangt u een bericht waar u zich kunt 

opgeven. U ontvangt in de feestweek een bericht met 

nadere informatie wanneer u zich hebt opgegeven. We 

zien graag uw inzet tegemoet! 

 

Personeel 

 

Juf Yvonne  

Komende periode zal juf Yvonne haar werkzaamheden 

weer gaan uitbreiden. Op de woensdag en de vrijdag zal 

juf Yvonne van 8.30-10.30 uur de groep gaan draaien. We 

hopen dat de juf zo geleidelijk aan weer de groep over kan 

nemen. Wij wensen juf Yvonne een goed herstel toe. 

 

 

Overige zaken 

 

Jaarverslag MR  
Namens de Medezeggenschapraad (MR) deel ik in de 

bijlage bij deze nieuwsbrief het jaarverslag van de MR. In 

het jaarverslag staat beschreven welke onderwerpen 

(begroting, vakantierooster, ouderbijdrage etc.) het 

afgelopen jaar besproken zijn.  

 

Luisvrij   
Vandaag is er weer gecontroleerd op luizen en we zijn 

luisvrij! Laten wij met elkaar alert blijven op luizen en wilt 

u thuis ook blijven controleren?   
 

Praktische verkeerslessen  

Woensdag 15 maart vinden de praktische verkeerslessen 

plaats voor groep 5/6. De kinderen hebben hiervoor een 

fiets nodig. Donderdag 16 maart zijn de groepen 1 t/m 4 

aan de beurt. De kinderen van groep 3 en 4 hebben ook 

een fiets nodig. We hopen dat we voldoende hulpouders 

kunnen vinden, zodat de lessen door kunnen gaan. Mogen 

we op u rekenen? 

 

Inzamelen frituurvet  
Denk aan het milieu, lever je 

gebruikt frituurvet elke 

maandagochtend in! MFA ’t 

Rak  is begonnen met het 

inzamelen van gebruikte 

frituurvetten en -oliën in 

samenwerking met Green Oil 

Recycling. Frituurvet wordt 

helaas nog door veel mensen door het toilet gespoeld of 

bij het afval gegooid zonder dat er nagedacht wordt wat 

de gevolgen zijn voor het milieu. 

Door het inleveren van gebruikt frituurvet bij ‘t Rak 

dragen we samen bij aan een schoner milieu en 

voorkomen we dat het frituurvet in het riool belandt, wat 

zeer schadelijk is voor het milieu. 

Green Oil Recycling, recyclet het 

frituurvet tot biobrandstof 

waardoor het frituurvet een 

duurzaam 2e leven krijgt. 100 liter 

frituurvet recyclen staat gelijk aan 

een CO2 besparing van 235 

gereden kilometers! Hier kunnen 

we samen aan bijdragen. 

 

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  
Maart 

dinsdag 7 Bronberichten 8 

woensdag  8 Biddag/Maandopening 

dinsdag 14 GMR 

woensdag  15 Gebedsmoment 7 

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 

(zie planning) 

Vrijdag  24 Reünie oud-leerlingen en oud-

medewerkers 100 (+1) jaar bestaan 

Dinsdag  28 Theoretisch Verkeersexamen groep 7 

Woensdag 29 Groep 4 Opening Supermarkt 

April  

Dinsdag 4 Bronberichten 9 

Donderdag  6 Paasviering hele school 

Vrijdag  7 Goede vrijdag (vrij) 

Maandag 10 Tweede Paasdag 

Woensdag 12 Gebedsmoment 8 

Donderdag  13 GMR 

Vrijdag 14 Leerlingenraad 

Dinsdag 18 Eindtoets groep 8 

Woensdag 19 Eindtoets groep 8 

Vrijdag  21 Koningsspelen  

  Meivakantie t/m 5 mei 

Maandag  08 Eerste schooldag na de meivakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.royalkidshome-krimpenerwaard.nl/
http://www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl/
http://www.quadrantkindercentra.nl/locaties/rakkertjes
http://www.cjgkrimpenerwaard.nl/


 
 

Een kijkje in de klassen… 
 

Groep 1/2  

Op vrijdag 17 februari hebben wij de mensen van de dierenambulance op bezoek gehad. Zij hebben 

ons verteld over hun werkzaamheden en hoe ze bijvoorbeeld de verschillende dieren moeten vangen. 

 

De afgelopen periode hebben wij veel geleerd en ontdekt over de dierenarts. Ieder thema bedenken 

we leervragen en gaan met elkaar op zoek naar het antwoord. 

 

   Hieronder een aantal voorbeelden: 

- Hoe kan je een dier beter maken?   

- Hoe breng je een dier naar de dierenarts? 

- Hoe worden dieren ziek? 

- Wat eten dieren? 

- Hoe gebruik je pleisters/verband bij dieren? 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Groep 3 

 

Wij hebben ons thema 'de ruimte' afgerond voor de vakantie! Dat vonden we best jammer want 

we waren heel enthousiast. We zijn veel te weten gekomen en nu klaar voor een nieuw thema...  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Groep 4 

In groep 4 werken we over het thema water. We schrijven flessenpost, doen proefjes 

met water, knutselen een ocean in elkaar en doen nog veel meer! Natuurlijk hebben we 

ook lekker vakantie gevierd. Hieronder 2 vakantieverhalen van Delailah & Jedidja: 

In de vakantie ben ik bij het Dino park geweest, de 

Beeren en de kleine zeemermin. Het was super leuk!  -

 Delailah  

 

We waren bij de Intertoys. Toen gingen we naar huis 

rijden. We zagen de regenboog. Het was super mooi.  - Jedidja  

 
 

 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Groep 5/6 

In groep 5/6 zijn de kinderen begonnen met het leren van topgrafie. 

Leuk om nu ook op de kaart te kunnen zien waar je tante woont en hoe 

ver dat eigenlijk bij je vandaan is (of niet). 

Bij het vak crea hebben we het gehad over de kunstenaars van Gogh en 

Escher, even voelde we ons zelf een kunstenaar…  

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 



 
 

 

 

Groep 7/8 

 

Op donderdag 23 maart organiseert groep 7/8 een fancy fair. Van 13.00u tot 14.15u zijn er 

voor de leerlingen van de school leuke activiteiten te doen en worden er lekkere dingen 

verkocht. Vanaf 14.15u tot 15.00u zijn ouders, familie en andere belangstellenden van harte 

uitgenodigd.  De opbrengst van de fancy fair gaat 100% naar Stichting Woord en Daad voor 

het project christelijk onderwijs in Oeganda.   

 

 

 

 


