
 

NIEUWSBRIEF - januari 2021 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen en andere belangstellenden, 
 
Afgelopen maandagavond werd opeens bekend dat de basisscholen een dag later dicht zouden gaan. U 
kunt zich voorstellen wat dat voor een organisatie met zoveel kinderen en mensen en alle planningen 
betekent! Het heeft flink wat veranderingen veroorzaakt! 
Gelukkig hebben we toch het kerstfeest (on)gewoon kunnen vieren en ook de meeste materialen die voor 
het onderwijs aan de kinderen belangrijk zijn, hebben we al mee kunnen geven. 
Het belangrijkste voor nu is: wij wensen jullie allemaal een goede vakantie, die wel wat rustig zal zijn…  
We hopen dat iedereen uitgerust en gezond weer terugkomt, ergens in januari 2021! 
 
4 januari verwachten we alle kinderen vanaf groep 3 online! Hoe dat precies verloopt, hebben leerkrachten 
met de kinderen en met u gedeeld. Vanaf 11 januari waren ook de CITO-toetsen gepland. Die toetsen 
zullen we op gaan schuiven; wellicht gaan er zelfs toetsen vervallen. Hoe het er exact uit komt te zien, 
weten we pas rond die tijd. Deze onverwachte schoolsluiting kan dus ook gevolgen hebben voor de 
rapporten. Dit alles is nog niet overdacht; zodra we daar meer over weten hoort u van ons! 
 
Kalender  

 
Nieuwsberichten 
Hieronder vindt u een greep uit de leuke nieuwsberichten die op onze site, onder andere bij de groepen, te  
vinden zijn: 
● Vakantierooster 2021 - 2022 staat online! (studiedagen en vrije dagen volgen nog) 
● Noodopvang vanwege de schoolsluiting 
● Word Junior Cyber Agent van de gemeente! 
● Best bewaarde geheim van Numansdorp: schaatsen op De Bron! 
● Schaatsen en kerst 1/2a 
● Schaatspret groep 7 
● Kerstfeest in groep 8 
● Sinterklaas 1/2a 
● Sinterklaasfeest 1/2b 
● Sinterklaas 3a 
● Sinterklaasfeest 3b 
● Sinterklaas 4 
● Sinterklaasfeest 5 
● Sinterklaas 6 
● Sinterklaasfeest 8 
 
Kind op maandag: Deze verhalen vertellen we 
Het thema van Kind op Maandag is in deze periode: Een wereld van verschil. We lezen verhalen over 
Jezus, die rondtrekt door Israël. Overal waar hij komt, verandert er iets: zieke mensen worden beter, 
mensen die het niet meer zagen zitten krijgen nieuwe hoop. We lezen die verhalen niet alleen omdat het 
mooie verhalen zijn, of omdat we willen weten wat er toen gebeurd is. We lezen ze ook omdat we mogen 

 

17 december Kerstviering 
21 dec-1 jan Kerstvakantie 
4 januari Eerste online lesdag, onderwijs op afstand tot… 18 januari? 
2 februari Studiedag - alle leerlingen vrij 

https://debron.csgdewaard.nl/onze-school/vakantierooster-en-verlof
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/15434-noodopvang-vanwege-de-schoolsluiting
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/15415-word-junior-cyber-agent-van-de-gemeente
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/15342-best-bewaarde-geheim-van-numansdorp-schaatsen-op-de-bron
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/15393-schaatsen-en-kerst-en-bloembollen-groep-12-a
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/15416-schaatspret-groep-7
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/15392-kerstfeest-in-groep-8
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/15000-sinterklaas
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/15152-sinterklaasfeest
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/15105-sinterklaas
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/15165-sinterklaasfeest-in-groep-3b
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/15198-sinterklaasfeest-in-groep-4
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/15114-oh-kom-er-eens-kijken
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/15119-sinterklaasfeest-in-groep-6
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/15099-sinterklaasfeest


 

 

hopen dat ze opnieuw waarheid kunnen worden. Dat er een wereld van verschil is tussen hoop en 
wanhoop, tussen geluk en verdriet. 
  
Met de kinderen gaan we op ontdekkingstocht, om te zien wat die verhalen vandaag kunnen betekenen. 
Het gaat over geluksmomentjes, over hoop en verlangen, en ook over de vraag waar jij je best voor wilt 
doen. Want die wereld van verschil werd in de verhalen niet alleen door Jezus gemaakt: Hij riep mensen op 
om met hem mee te doen. We hopen dat de verhalen voor de kinderen een vrolijke uitnodiging zijn om na 
te denken over een wereld van verschil. Dat is een wereld om gelukkig van te worden! 
 
Liedjes die we zingen: Wij zijn op weg, Midden in de winternacht, Vrolijk kerstfeest iedereen 
 
Kerst op school - een impressie 

 
Best bewaarde geheim van Numansdorp: schaatsen op De Bron! 

Maandagochtend kwamen de kinderen nietsvermoedend het 
schoolplein van De Bron op, maar toen… het plein zag er 
heel anders uit! Op het plein was een heuse schaatsbaan 
geplaatst! Alle groepen hebben twee dagen lang om beurten 
veel schaatsplezier beleefd! Het werd een onvergetelijke & 
vrolijke ervaring voor de leerlingen. Voor sommige kinderen 
was het zelfs de eerste keer op de schaats… 
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https://www.youtube.com/watch?v=GZv80tyakIo
https://www.youtube.com/watch?v=lOyEmKJozc0
https://www.youtube.com/watch?v=Efov2bkMLPs


 

 

Deze leuke schaatsactiviteit was geregeld door de ouderraad van de school. Samen met enkele lokale 
ondernemers wilden ze deze activiteit mogelijk maken, omdat het afgelopen jaar er zo anders heeft 
uitgezien. De kinderen hebben er enorm van genoten! Er kan met recht gezegd worden: Onderwijs - elke 
dag anders! 
 
We willen de sponsors van deze bijzondere activiteit enorm bedanken! Dus Plus Blaak, Stichting Nu!, 
Studievaart, Billy&Lilly kidswear, DIV architecten en Mijn Zonneveld: heel hartelijk dank!! 
 
Noodopvang vanwege de schoolsluiting 
En dan is de school opeens dicht! Een groep kinderen komt toch naar 
school, vanwege de essentiële beroepen van de ouders. Naast het 
meedoen met de lessen en het maken van de opdrachten, is er ook tijd 
om met elkaar te eten te spelen en zelfs ook om nog andere leuke 
dingen te doen! 
Zoals in de schooltuin:  
Onkruid eruit... bolletjes erin🌹🌷en af en toe een 🐌...! Onze 
schooltuin in met een paar enthousiaste meisjes ! 
 
Aanmelden Noodopvang: 
U kunt uw kind alléén aanmelden voor noodopvang onder schooltijd 
voor de periode van 16 t/m 18 december en van 4 t/m 15 januari via 
debron@csgdewaard.nl onder vermelding van: 
Voor- en achternaam van uw kind: 
Groep van uw kind: 
Uw cruciale beroep: 
Het telefoonnummer waarop u het best bereikbaar bent: 
De dagen waarop u en uw partner allebei werken en er geen andere opvang te regelen is: 
Voor welke data u uw kind aanmeldt: 

Leerlingen zijn past tot de noodopvang onder schooltijd toegelaten na een reactie op dit bericht of een 
telefonisch contact wat door de directie wordt gelegd. 

Vakantierooster online 
Voor in uw agenda: het vakantierooster 2021-2022 staat online! U kunt het hier vinden. 
 
Start instroomgroep kleuters 
Zodra de scholen weer open gaan, start ook onze 3e kleutergroep. Het bevallingverlof van juf Leonie is dan 
afgelopen en samen met juf Ernate, die ook in groep 1/2a blijft werken, gaat zij deze groep begeleiden. 
 
Sinterklaas op school 
Wat zijn we blij dat Sinterklaas toch bij ons langs is geweest. 
Donderdagavond heeft hij zijn bed opgezocht en heeft hij heerlijk 
geslapen op De Bron. De kleuters, groepen 3 en 4 hebben 
ervoor gezorgd dat het slaapplekje van de sint er helemaal 
sinterklaas proof uitzag.  
Juf Edith hoorde de sint zelfs nog snurken.  
De kleuters, groepen 3 en 4 zijn bij de sint op bezoek geweest. 
Alle kinderen stonden in het grote boek en sommige kinderen 
hebben zelfs nog wat laten zien en horen. 
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De groepen 5 t/m 8 hebben met elkaar surprises gemaakt en uitgepakt 
deze ochtend. Als verrassing kwamen daar ook nog pieten langs om een 
groepscadeau te brengen. 
 
Alle kinderen en leerkrachten hebben genoten van het bezoek van 
sinterklaas met zijn pieten.  
 
Luizenzak kapot? Koop bij juf Edith een nieuwe! 
Alle nieuwe leerlingen op De Bron krijgen een luizenzak als ze op onze 
school starten. Als kinderen een nieuwe nodig hebben halverwege hun 
‘carrière’ op onze school, dan kunnen ze voor € 3,- een nieuwe kopen bij 
juf Edith. 
 

 

Het team van De Bron wenst u 

gezegende kerstdagen 
en een goed en gezond  

2021! 
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