
  

NIEUWSBRIEF   -   april   2021   
Kalender     

  
Nieuwsberichten   
Hieronder   vindt   u   een   greep   uit   de   leuke   nieuwsberichten   die   op   onze   site,   onder   andere   bij   de   groepen,   te     
vinden   zijn:   
● Oproep:   aanmelden   toekomstige   leerlingen   
● De   nieuwe   gymjuf   stelt   zich   voor   
● Vacature:   lid   en   aspirant   lid   voor   de   Raad   van   Toezicht   
● kunstenaars   groep   1   
● Kunst   in   groep   1/2B   
● Bollen   en   knollen   groep   3A   
● Het   schaap   groep   3B   
  

Kind   op   maandag:   Deze   verhalen   vertellen   we     
De   komende   weken   vertellen   we   de   verhalen   rond   Pasen.   Het   
thema   van   deze   periode   is:   ́Het   wordt   licht´.     
In   de   verhalen   die   we   vertellen   horen   de   kinderen   hoe   Jezus   
licht   brengt   aan   mensen   met   verdriet.   Maar   we   horen   ook   hoe   
het   donker   wordt   voor   Jezus   zelf,   als   hij   gearresteerd   wordt   en   
uiteindelijk   veroordeeld   tot   de   dood.   Het   wordt   donker   in   het   
land,   maar   niet   voor   altijd.   God   maakt   het   weer   licht!   Meer   
informatie   hierover   kunt   u   lezen   in   de    vorige   nieuwsbrief .     
  

We   zingen   deze   tijd   veel   Paasliedjes   in   de   onderbouwgroepen:     
Hosanna,   Hosanna   we   maken   een   rij    &    De   steen   is   weg .     
  

Na   de   Paasverhalen   vertellen   we   verhalen   uit   de   Bijbelboeken   Ezra   en   Nehemia.   Het   verhaal   begint   als   het   
volk   Israël   lange   tijd   in   Babylonië   leeft.   De   Babyloniërs   hebben   Israël   verslagen   en   de   inwoners   als   
ballingen   meegenomen   naar   Babel.   Maar   dan   worden   de   Babyloniërs   zelf   verslagen   door   koning   Cyrus   van   
Perzië.   Hij   geeft   de   mensen   uit   Jeruzalem   toestemming   om   terug   te   gaan   naar   hun   eigen   stad   en   de   tempel   
te   herbouwen.   In   de   verhalen   van   Ezra   en   Nehemia   horen   we   hoe   dat   gaat.   Er   is   veel   tegenwerking   van   
volken   rondom   Israël,   maar   ze   bouwen   toch   door.   Letterlijk   en   figuurlijk   zien   ze   hun   leven   in   de   stad   van   de   
Heer   weer   groeien   onder   hun   handen.   
  

Dit   oude   verhaal   heeft   ook   vandaag   nog   veel   te   vertellen.   Het   gaat   over   verlangen   naar   vroeger,   toen   je   je   
nog   vrij   kon   bewegen   in   je   eigen   stad.   Maar   ook   over   wat   jij   met   dat   verlangen   kunt   doen   –   hoe   je   er   zelf   
aan   kunt   bijdragen   dat   het   leven   wordt   zoals   je   hoopt.   Het   is   een   verhaal   over   doorzetten   en   tegenslag,   en   
ook   over   hulp   uit   onverwachte   hoek.     

  

1   april   paasviering   &   -lunch   
2   -   5   april   paasweekend;   alle   leerlingen   zijn   vrij   
6   -   9   april   Schooltuin-actieweek !   
6   en   22   april   fietsproject   groep   4   
7   april   open   dag   -   gaat   niet   door!    Uiteraard   zijn   individuele   afspraken   wel   mogelijk!   
15   april   studiedag;   alle   leerlingen   zijn   vrij   
20   -   22   april   IEP   Eindtoets   groep   8   
23   april   Koningsspelen   
26   april   -   7   mei   meivakantie   

https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/16500-oproep-aanmelden-toekomstige-leerlingen
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/16227-de-nieuwe-gymjuf-stelt-zich-voor
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/16351-vacature-lid-en-aspirant-lid-voor-de-raad-van-toezicht
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/16222-de-kunstenaars-van-groep-1
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/16233-kunst-in-groep-12b
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/16204-bollen-en-knollen
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/16232-het-schaap
https://portal.csgdewaard.nl/mediabeheer/2020-2021/debron/nieuwsbrieven/2021-02-191547.210219%20nieuwsbrief%20CBS%20De%20Bron%20maart%202021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2qYb7xzRPcM
https://www.youtube.com/watch?v=Ov-GVIbQBuI
https://debron.csgdewaard.nl/agenda/3088-paaslunch
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/16520-schooltuin-actieweek-6-tm-9-april
https://debron.csgdewaard.nl/agenda/3089-open-dag-gaat-niet-door-maak-gerust-een-individuele-afspraak
https://debron.csgdewaard.nl/agenda/2874-koningsspelen


  

  

Paasviering   1   april   
Op   donderdag   1   april   vieren   we   in   de   school   het   paasfeest.   
De   kinderen   komen   op   hun   gewone   tijd   naar   school   en   zijn   
ook   weer   op   de   gewone   tijd   uit.   De   paasviering   vindt   in   de   
klas   plaats   en   tussen   de   middag   wordt   er   een   paaslunch   
georganiseerd.   De   kinderen   hoeven   die   dag   dus   geen   lunch   
mee   te   nemen,   maar   wel   eten   voor   in   de   ochtendpauze.   
Op   maandag,   dinsdag   of   woensdag   moeten   de   kinderen   hun   
bord,   bestek   en   beker   mee   naar   school   nemen   in   een   tas   
voorzien   van   hun   naam.   De   ouders   van   een   kind   met   een   allergie   krijgen   apart   een   mail   over   deze   
paaslunch.   Op   vrijdag   2   april   en   maandag   5   april   zijn   alle   leerlingen   vrij.   
  

Oproep:   aanmelden   toekomstige   leerlingen   
Heeft   u   een   zoon   of   dochter   die   ouder   is   dan   2,5   jaar   én   die   nog   niet   is   ingeschreven,   wilt   u   dit   dan   zo   
spoedig   mogelijk   doen?   Want   als   uw   kind   in   de   loop   van   volgend   schooljaar   4   wordt,   moeten   we   NU   al   
weten   dat   hij   of   zij   komt,   zodat   we   weten   hoeveel   kleutergroepen   we   moeten   starten.   Anders   is   er   wellicht   
geen   plaats…   
Heeft   u   nog   geen   keuze   gemaakt   voor   een   basisschool?   Wees   welkom   voor   een   kennismakingsgesprek   op   
De   Bron!   
  

Mocht   u   mensen   uit   de   buurt   weten   die   hun   kind   nog   niet   op   een   basisschool   hebben   aangemeld,   wilt   u   
hen   hier   dan   op   attenderen?   
Een   inschrijfformulier   kunt   u    downloaden   via   de   website    of   op   school   ophalen   bij   meester   Marco   &   juf   Edith.   
  

Even   voorstellen:   Yasmine   
Heey   allemaal,   ik   ben   Yasmine,   de   nieuwe   gymlerares   op   De   Bron.   Ik   ben   24   jaar   en   mijn   passies   zijn   
dansen   en   voetballen.   Sinds   2019   ben   ik   afgestudeerd   aan   de   Haagse   
Academie   voor   Lichamelijke   Opvoeding.   Het   afgelopen   jaar   heb   ik   me     
vooral   beziggehouden   met   het   verbreden   van   mijn   vakgebied.   Ik   ben   voor   
een   aantal   maanden   naar   Oostenrijk   verhuisd   om   als   skilerares   op   de   
kinderweide   te   werken.   Sinds   dit   jaar   heb   ik   een   ski-opleiding   gevolgd   en   
ben   ik   een   LOI-cursus   over   ‘Gezonde   voeding   voor   het   hele   gezin’   gestart.     
Ik   heb   altijd   al   iets   met   voeding   in   combinatie   met   beweging   willen   doen.   
Tijdens   mijn   stages   heb   ik   op   moeilijke   scholen   stage   gelopen,   waardoor   
mijn   passie   voor   het   lesgeven   minder   werd.   Hierdoor   ben   ik   de   afgelopen   
jaar   werkzaam   geweest   op   de   tussen-   en   buitenschoolse   opvang,   omdat   ik   
merk   dat   ik   daar   nog   meer   oog   voor   het   individu   heb.     
Omdat   ik   sportlessen   toch   heel   leuk   vind   om   te   geven   en   omdat   het   heel   
belangrijk   is   in   de   tijd   waarin   we   nu   leven,   ben   ik   bij   jullie   terecht   gekomen.     
Ik   hoop   door   middel   van   mijn   gymlessen   zoveel   mogelijk   kinderen   te   enthousiasmeren   en   plezier   tijdens   
het   sporten   te   laten   beleven.   Daarnaast   wil   ik   ze   zelfstandigheid   meegeven   zodat   ze   onderling   elkaar   
helpen,   problemen   oplossen   en   elkaar   sturen.   Ik   kijk   erg   uit   naar   de   komende   tijd   met   jullie!   
  

Vacature:   lid   en   aspirant   lid   voor   de   Raad   van   Toezicht   
Stichting   Christelijke   Scholengroep   De   Waard   wil   graag   in   contact   komen   met   een    LID    en    ASPIRANT   LID   
VOOR   DE   RAAD   VAN   TOEZICHT.   
De   volledige   tekst   van   deze   vacature   kunt   u   vinden   op   website   van   CSG   De   Waard:   
www.csgdewaard.nl /vacatures.   Meer   inhoudelijke   informatie   kunt   u   via    bestuur@csgdewaard.nl ,    bij   de   
voorzitter   van   de   Raad   van   Toezicht,   dhr.   J.   Nootenboom,   opvragen.   
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Schooltuin-actieweek   6   t/m   9   April   
Op   De   Bron   hebben   we   sinds   vorig   jaar   de   
schooltuin   weer   goed   in   gebruik!   
Wat   willen   we   allemaal   gaan   doen   in   de   
schooltuin?   Daar   willen   we   jullie   een   stukje   in   gaan   
meenemen   en   de   vraag   om   hulp   komt   ook   voorbij.   
Afgelopen   maandag   22   maart   zijn   we   begonnen   
met   het   bouwen   van   een   tipitent   van   echte   
wilgentakken.   Neem   gerust   een   kijkje   hij   staat   op   
het   kleuterplein!   Ook   wordt   er   al   druk   gewerkt   aan   
het   bollen   poten,   zaaien   en   onkruid   wieden.   

In   de   week   van   6   april     
🌺Werkt   iedere   groep   rond   het   thema   natuur   en   knutselen   de   

leerlingen   rond   dat   thema,   bijv.    een   eigen    tipi   tent   van   wol.   
🌺Woensdag   gaan   we   cakejes   versieren   in   tuinstyle   en   eigen   

tuinkers   tuintje   op   watten   maken.   De   benodigdheden   worden   in   
kleine   porties   verpakt   aangeleverd.   

🌺Vrijdag   willen   we   een   tuinrondleiding   organiseren   met   
inschrijving   voor   de   kinderen.   

  
Hulp   gevraagd:   Wat   willen   we   in   de   schooltuin   gaan   aanpakken:   
💪 We   willen   2   verhoogde   bakken   maken   van   2x4   meter   en   30   cm   

hoog,   met   hardhouten   planken.   
💪 Bemeste   tuinaarde   kruien   naar   de   verhoogde   bakken.   
💪 Hoge   compostbak   maken   met   worteldoek   aan   de   binnenkant   vastgeniet.   
💪 Houtsnippers   moeten   worden   verwijderd   en   bewaren   voor   evt.   een   ander   plek.   
💪 Onkruid   verwijderen.   
💪 De   paadjes   van   stoeptegels   weer   netjes   leggen.   
💪 Tuinkast   maken.   
💪 Bovenblad   van   de   oppottafel   
💪 Plaatsen   van   een   buitenkraan.   
  

Hulp   gevraagd   dus   voor   bovenstaande   werkzaamheden   en   voor   het   regelen   ervan!   Het   onderstel   van   de   
oppottafel   wordt   al   gelast   door   een   ouder.   
  

Wat   hebben   we   nodig   &   kunt   u   ons   helpen?   
● Hardhout   /   of   iets   vergelijkbaars   voor   het   maken   van   bakken   (mogen   ook   klinkers   zijn)   
● Bemeste   tuinaarde   
● Worteldoek   +   nietmachine   
● Kruiwagens   
● Zand   
● Hout   voor   tuinkast   en   oppottafel   
● 1   schoffel   met   lange   steel   
● 1   handschoffel   
● Tuinkast   
● 1   hark   
● 2   onkruidstekers   
● 1   schrepel   
● 2   gieters   

Nieuwsbrief   CBS   De   Bron   april   2021 3   



  

  
● 2   snoeischaren   
● Plastic   opbinddraad   
● Bindtouw   
● Tuin   handschoenen   kinder   en   volwassen   maten   
● Knieplankjes   
● 2   palen   en   een   lat   voor   de   tomatenplanten   
  

Wie   kan   en   wil   ons   hierbij   helpen?   En   zou   iets   van   deze   
bovenstaand   spullen   kunnen   leveren,   sponsoren   of   uit   
eigen   voorraad   kunnen   doneren?   Laat   het   ons   weten!   
  

Graag   in   de   week   van   6   t/m   9   April.   Ook   komt   die   week   een   inleverpunt   bij   de   ingang   van   het   grote   
schoolplein   waar   de   tuingereedschappen   enz.   ingeleverd   kunnen   worden.   Na   de   actieweek   willen   we   met   
de   kinderen   in   de   schooltuin   aan   de   slag.   Zijn   er   ouders   die   een   paar   avonden   of   overdag   kunnen   werken   
aan   de   voorbereidingen   of   meehelpen   aan   de   tuin?   
  

Wij   kijken   er   enorm   naar   uit   om   te   beginnen!   
de   Schooltuincommisie   (bereikbaar   via   0648623041)   
  

juf   Ingrid   T,   juf   Gerdien,   Gerda   H.,    Marilene,   Sandra   v.H   en   Sandra   R   
  

23   april:   Koningsspelen   
Na   overleg   met   de   gemeente   omtrent   de   Koningsspelen   2021   heeft   NSVV   toestemming   gekregen   
(gebaseerd   op   de   actuele   COVID   richtlijnen)   om   de   koningsspelen   te   organiseren   voor   de   3   basisscholen   
van   Numansdorp.     
Op   donderdag   22   maart   worden   de   Koningsspelen   georganiseerd   voor   de   groepen   3   en   4   van   De   Bron   en   
De   Dubbeldekker   van   11:45   tot   14:15   uur.   Op   vrijdagochtend   23   april   voor   de   groep   5   t/m   8   van   De   Bron   en   
de   Takkenbosse   van   9:00   tot   11:30   uur.   
Verdere   info,   wat   betreft   het   vervoer   naar   en   van   het   sportcomplex,   krijgt   u   nog   te   horen.   
Op   beide   dagen   zullen   de   scholen   niet   gemengd   worden,   zelfs   niet   de   klassen   van   dezelfde   school.   Het   
sportcomplex   is   groot   genoeg   om   de   spelen   gescheiden   te   organiseren.   
Er   wordt   gebruik   gemaakt   van   looproutes   en   iedere   school   krijgt   een   eigen   ingang   en   uitgang   toegewezen.   
Helaas   mogen   er   geen   ouders   komen   kijken,   maar   als   u   er   toch   iets   van   mee   wilt   maken   kunt   u   zich   t.z.t.   
opgeven   om   een   groep   kinderen   van   onze   school   in   de   buitenlucht   te   begeleiden,   voor   zover   dat   nodig   is.     
  

Voor   de   kleuters   organiseren   we   de   Koningsspelen   op   school.   Op   vrijdag   23   april   mogen   zij   met   een   
versierde   fiets   naar   school   komen.   Op   school   wordt   een   fietsparcours   uitgezet   en   gaan   zij   buiten   spelletjes   
doen.   De   kinderen   krijgen   hier   een   strippenkaart   voor.   Helaas   zullen   we   geen   gebruik   maken   van   
hulpouders.   We   maken   wel   foto’s,   die   geplaatst   zullen   worden   op   
de   site.   
  

Kunst   in   de   groepen   1   en   2   
We   werken   over   het   thema   kunst.   Met   elkaar   hebben   we   een   
museum   ingericht   waar   van   alles   te   bekijken   is.   Vanuit   de   
huishoek   kunnen   we   met   ons   fotocamera   een   bezoek   brengen  
aan   het   museum.   Daar   kopen   we   een   toegangskaartje   en   krijgen   
we   een   rondleiding.   Ook   hebben   we   een   atelier   waar   van   alles   
gemaakt   kan   worden   wat   later   in   het   museum   gezet   of   gehangen   
kan   worden.   
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We   maakten   rondom   ons   zelfportret   wat   we   al   geschilderd   hadden   een   mooie   versierde   lijst   met   allerlei   
vormen.   En   zo   werd   het   een   mooi   schilderij   wat   een   plaatsje   heeft   gekregen   aan   de   muur.   Deze   week   zijn   
we   begonnen   met   het   maken   van   vaasjes   van   klei.   
  

Het   schaap   in   de   groepen   3     
In   kern   7   van   Veilig   Leren   Lezen   leerden   wij   woorden   lezen   en   schrijven   
die   beginnen   met   SCH.   
Een   lastige   klank   en   één   die   je   moet   leren   hoe   hij   geschreven   wordt,   want   
als   je   enkel   zou   luisteren   naar   deze   klank   hoor   je   sg.   
De   kinderen   oefenen   nu   geregeld   met   SCH   in   schrijfletters   aan   elkaar   te   
schrijven   en   maken   er   dan   woorden   mee.   
Zo   oefenen   wij   ook   met   het   woord   SCHAAP   en   gingen   vervolgens   bij   de   
crea-les   aan   de   slag   met   echte   schapenwol   en   karton   om   ook   SCHAPEN   
te   maken.   
En   met   een   heel   leuk   resultaat!   Kijkt   u   eens   naar   onze   kudde   "makke"   
schapen?   
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