
 

NIEUWSBRIEF - februari 2021 
Kalender  

 
Nieuwsberichten  
Hieronder vindt u een greep uit de leuke nieuwsberichten die op onze site, onder andere bij de groepen, te  
vinden zijn: 
● Coco kan het! groep 3 
● Kind op maandag: Een wereld van verschil! 
● Heel veel lichtpotjes 
● Even voorstellen… 
● Bericht van Kwadraad: Hulp van (school) maatschappelijk werk tijdens de coronaperiode 
● Cultuureducatie  
● Jeugdgezondheidszorg 
 
Hartelijke groet & bericht van de directie 
Ondertussen zijn de scholen alweer 5 weken gesloten. Wie had dat een jaar geleden gedacht!?! 
 
Sommige dagen hebben we 10 kinderen in de noodopvang, andere dagen zijn het er wel 40! In combinatie 
met het online-lesgeven geeft dit uitdagingen; dat geldt overigens voor het lesgeven zelf ook. 
 
Thuis zult u hetzelfde hebben! Het zal niet altijd makkelijk zijn om voldoende tijd te besteden aan het 
schoolwerk, samen met uw kind, en uw kind daar goed bij te begeleiden.  
Een goed bericht, wat we u niet willen onthouden, is dat alle kinderen (letterlijk en figuurlijk) goed in beeld 
zijn. De meeste kinderen zijn ook gewoon goed betrokken bij het werk wat ze moeten doen vanuit school. 
Dat loopt in deze tweede periode van scholensluiting nog veel beter dan tijdens de eerste. Daar zijn we blij 
mee! 

 
We zullen met elkaar nog even vol moeten houden! 
Namens onze collega’s wensen wij u daar veel 
sterkte en wijsheid bij! En met zijn allen hopen we dat 
de scholen binnenkort weer open zullen gaan, zodat 
de kinderen ook weer gewoon gezellig samen met 
hun vrienden en vriendinnen kunnen leren op school! 
 
 

Typecursus Pica 
Bijna 40 leerlingen zijn dit schooljaar gestart met de typecursus van Pica en de helft van de deelnemers is 
hiermee voortvarend aan de slag gegaan. Anderen moeten nog beginnen! 
We willen u er, als ouders, op attenderen dat deze cursus alleen dit schooljaar geldig is. Daarna moet er 
opnieuw aangemeld en betaald worden. Misschien dat deze thuiswerkperiode uw kind ruimte geeft om 
goed met de typecursus aan de slag te blijven, zodat hij op tijd wordt afgerond.  
 

 

2 februari studiedag- alle leerlingen zijn vrij 
8 of 15 februari (info volgt) rapport mee 
Voor de voorjaarsvakantie adviesgesprekken groep 8 
Data volgen gespreksavonden groep 1 t/m 7 
22 - 26 februari voorjaarsvakantie 

https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/15716-coco-kan-het
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/15758-kind-op-maandag-een-wereld-van-verschil
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/15732-heel-veel-lichtpotjes
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/15724-even-voorstellen
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/15757-bericht-van-kwadraad-hulp-van-school-maatschappelijk-werk-tijdens-de-coronaperiode
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/15733-cultuureducatie-tijdens-de-lockdown-en-corona-periode
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/15731-jeugdgezondheidszorg


 

 

Kind op maandag: Een wereld van verschil! 
Normaal gesproken gebruiken wij de methode ‘Kind op Maandag’ voor ons godsdienstonderwijs. Op dit 
moment kunnen wij niet de verhalen vertellen zoals we dat op school gewend zijn. Daarom hier een 
overzicht van de verhalen die de komende weken op het rooster staan. Misschien kunt u ze samen met uw 
zoon/dochter in de (kinder)Bijbel opzoeken en lezen? 
 
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 hopen dat ze opnieuw waarheid kunnen worden. Dat er een 
wereld van verschil is tussen hoop en wanhoop, tussen geluk en verdriet. 
 
Week 5: 1 t/m 5 februari 2021 
Petrus, Jacobus en Johannes volgen, Lucas 5:1-11 
De melaatse man, Lucas 5:12-16 
De verlamde man, Lucas 5:17-26 
 
Week 6: 8 t/m 12 februari 2021 
Aren plukken op de sabbat, Lucas 6:1-5 
Genezing op de sabbat, Lucas 6:6-11 
De twaalf apostelen, Lucas 6:12-19 
 
Week 7: 15 t/m 19 februari 2021 
Wees barmhartig, Lucas 6:26-38 
Boom en vrucht, Lucas 6:43-45 
Genezing van de knecht van de centurio, Lucas 7:1-10 
 
Andere schooltijden 
Eind vorig schooljaar zijn er bij directie en MR vragen van ouders binnengekomen of een ander rooster, 
zoals een continu-rooster, ook mogelijk zou zijn op De Bron. De MR onderzoekt het thema ‘andere 
schooltijden’. De komende periode wordt er binnen ons team over de (on)mogelijkheden nagedacht. Eind 
maart of begin april zal de mening onder ouders over dit onderwerp worden gepeild. 
 
Heel veel lichtpotjes 

Leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben hun best gedaan om de 
mooiste lichtpotjes te maken voor de bewoners van de 
Buitensluis. Op donderdag 17 december kwam een groepje 
leerlingen zo’n 50 potjes persoonlijk bij de Buitensluis afgeven. 
Iedere bewoner mag een lichtpotje houden. Groep 1 t/m 4 had 
een mooie kaart gemaakt, zodat alle bewoners een kerstwens 
ontvingen. Alerimus is ontzettend dankbaar dat de leerlingen 
naar aanleiding van de oproep zo enthousiast aan de slag zijn 
gegaan en hadden nooit verwacht zo’n groot aantal 
zelfgemaakte lichtpotjes te ontvangen! ‘We willen de leerlingen 
van De Bron dan ook van harte bedanken voor deze gulle gift,’ 

zegt Eveline Schelling, Coördinator welzijn bij Alerimus. Vanuit de Buitensluis hoorden we in de 
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kerstvakantie dat de kinderen met de actie ‘Wie maakt de mooiste lichtpotjes’ hadden gewonnen. Als de 
kinderen weer naar school gaan, krijgen alle kinderen iets lekkers als bedankje. 

   

Even voorstellen…. 
Ik ben Titia Malenstein, 38 jaar. Vanaf 1 februari start ik op De Bron als juf in 
groep 4 en vanaf 1 februari start ook mijn zij-instroom traject Pabo aan de 
Inholland in Rotterdam. Na een aantal jaar werken in de Marketing, 
Communicatie en Evenementen gaat het roer dus om. En daar heb ik heel veel 
zin in!  
Ik kijk ernaar uit om een voorbeeld te zijn, kinderen iets mee te geven en ze 
voor te bereiden op de toekomst, ze diverse dingen en vakken te leren, bezig te 
zijn met hart en handen, zingen, een beetje gek doen, maar toch ook serieus 
aan de slag te kunnen gaan.  
 
Ik woon samen met mijn man en twee kinderen van 9 en 13 jaar, Moby de kat en Koos en Jacky de 
konijnen in Oud-Beijerland. In mijn vrije tijd mag ik graag schilderen, spelletjes spelen, in de tuin werken, 
Netflix kijken en ik houd ook van lekker eten met vrienden en familie. Helaas is dat laatste in deze 
coronatijd een beetje anders, maar we maken er het beste van! Toch kijk ik uit naar bijvoorbeeld op 
vakantie gaan of gezellig in de tuin barbecuen met vrienden of familie.  
Ik hoop de komende tijd veel te leren en jullie allemaal een beetje beter te leren kennen. Wil je mij ook een 
beetje beter leren kennen? Spreek me dan gerust aan wanneer we weer op school zijn!  
"Als je van je reis je bestemming maakt, ga je op in het plezier dat een waarde je kan geven." 
 
Cultuureducatie tijdens de lockdown en corona periode 
Sinds dit schooljaar hebben wij een vakleerkracht voor muziekles bij ons op school. Er is bovendien een 
fijne samenwerking met de muziekschool Hoeksche Waard. Tijdens deze weken van schoolsluiting gaat 
muziekles door m.b.v. een online aanbod van de muziekschool. Het was de bedoeling om in de komende 
maanden (wanneer de school weer open is) de kinderen kennis te laten maken met het instrumentarium 
van muziekvereniging "Wilhelmina", maar u zult begrijpen dat we dat voor nu alleen nog maar kunnen 
hopen! 
Letterlijk toekomstmuziek! U gaat er dan van horen! 
 
Hoe leuk zou samenwerking met de plaatselijke muziekvereniging zijn! Voor de lockdown kregen de 
kinderen van de groepen 4 t/m 8 ook gitaarles van muziekmeester Jago. Dit alles wat betreft ons aanbod 
voor de muzikale vorming. 
 
Vanuit het CMK (cultuureducatie met kwaliteit, Hoeksche Waard) krijgt onze school, nu tijdens deze 
lockdown periode, online ook cultuurlessen voor andere disciplines aangeboden. Deze lessen kunnen de 
leerlingen thuis gemakkelijk volgen. Zo biedt theaterbureau Frijns online toneellessen aan. Professor 
Lamoraal biedt erfgoedlessen over de geschiedenis van de Hoeksche Waard aan. En het ‘Atelier van de 
Verbeelding’: lessen in creatief schrijven en verbeelden. Zo proberen we voor iedere groep te kijken naar 
een passend aanbod in leuke en stimulerende activiteiten. 
 
In de week voor de voorjaarsvakantie (rond valentijnsdag) zal er aandacht zijn voor Poëzie. Of dit in ons 
online aanbod zal zijn of gewoon tijdens fysieke lessen? Dat weten wij voor nu helaas nog niet. 
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Hulp van (school) maatschappelijk werk tijdens de coronaperiode 
 
Corona, wanneer houdt het op? 
 
Dit is een vraag waar niemand het antwoord op lijkt te weten. Wel weten we dat mensen soms 
moeite hebben met alle beperkende maatregelen die de regering hiervoor inzet. Dat dit nodig is 
begrijpen de meeste mensen wel, maar moeilijk is het zeker. 

Steeds meer mensen hebben tijdelijk of helemaal geen werk meer. Hierdoor komen gezinnen in de 
(financiële) problemen. Relaties krijgen het vaker moeilijk door het vele thuis zitten. Steeds meer familie, 
vrienden of kennissen die positief getest zijn op Corona. Het leven is voor veel mensen een stuk minder 
rooskleurig dan een jaar geleden. Het (school) maatschappelijk werk, sociaal raadslieden kunnen je vaak 
ondersteunen. 
Maar moet IK dan hulp zoeken terwijl andere mensen meer en grotere problemen hebben? Ja eigenlijk wel, 
wacht vooral niet te lang met hulp zoeken. Zorg goed voor jezelf, dan kun je ook weer beter voor andere 
mensen zorgen. Zo helpen we elkaar! 
Heb je vragen over financiën of wil je relatieproblemen of andere spanningen voorkomen? Heb je te maken 
met verlies of rouw van een goede vriend, familie of afscheid moeten nemen van een mooie baan? Heb je 
vragen met betrekking tot de opvoeding of het gedrag van je kind? Of herken je jouw vraag of probleem in 
onderstaande plaatjes? 
 

 
      
Neem dan vrijblijvend en geheel gratis contact met ons op, jouw privacy is uiteraard wettelijk beschermd. 
Je kunt ons bellen of kijk op de website. Bellen kan op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 
uur via 088 9004000. Op de website www.kwadraad.nl kun je ook online tips krijgen of chatten met een 
maatschappelijk werker. 
Het (school)maatschappelijk werk en sociaal raadslieden van Kwadraad zijn gratis, er is ook geen eigen 
bijdrage. De school maatschappelijk werker van uw school is: 
Marijke Kienhuis – m.kienhuis@kwadraad.nl - 06-40230382 

Jeugdgezondheidszorg  
Jong JGZ (jeugdgezondheidszorg) zet zich dagelijks in voor het 
screenen en begeleiden van de gezondheid, de groei en de 
ontwikkeling van alle kinderen in onze regio.  
Op de school van je kind voeren we gezondheidsonderzoeken uit, in 
groep 2 en in groep 7.  
Zit je kind dit schooljaar in groep 2 of in groep 7? Dan krijg je vanzelf 
een uitnodiging voor het gezondheidsonderzoek met een beschrijving van het onderzoek.  
Mocht je buiten de gezondheidsonderzoeken om vragen hebben over de groei, gezondheid, ontwikkeling of 
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opvoeding van je kind, staan wij uiteraard ook voor je klaar. Neem gerust contact op! Dit kan per telefoon 
(088-1239925) of per mail (jgzhw@jongjgz.nl). Meer informatie vind je ook op onze website www.jongjgz.nl. 
We werken daarnaast ook samen met schoolmaatschappelijk werk van Kwadraad en het jeugdteam in de 
Hoeksche Waard. 
Vanwege het Coronavirus, kan het zijn dat de gezondheidsonderzoeken wat anders worden ingevuld dan 
normaalgesproken. We proberen uiteraard om ieder kind een zo volledig mogelijk onderzoek aan te bieden. 
www.jongjgz.nl/coronavirus  
 
      Jeugdarts:     Jeugdverpleegkundige: Assistente: 
Angelique Zondag           Elles de Widt           Sylvia Erwich 
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