
NIEUWSBRIEF - mei 2021
Kalender
26 april - 7 mei Meivakantie
13 en 14 mei Hemelvaart; alle leerlingen zijn vrij
18 mei schoolreis groep 1 t/m 7 is vervallen!
24 mei Tweede pinksterdag; alle leerlingen zijn vrij
27 mei Muzieklessen van de muziekjuf
31 mei - 2 juni schoolkamp groep 8 gaat gelukkig wèl door!

Nieuwsberichten
Hieronder vindt u een greep uit de leuke nieuwsberichten die op onze site, onder andere bij de groepen, te
vinden zijn:
● Lente groep 1
● Zaaien in de klas groep 1/2A
● Pasen groep 1/2B
● Paasviering groep 3A
● Lente groep 3B
● Pasen groep 4
● Paasviering groep 5

● Kanjers in Engels groep 6
● Paasfeest groep 7
● Paasviering groep 8
● De schooltuin groeit...
● Activiteiten in de meivakantie
● Gezocht: een nieuw ouderraadslid
● Verkeersveiligheid: blijft u op de veiligheid letten?

● De GMR van CSG De Waard zoekt een nieuw lid voor de oudergeleding!

Kind op maandag: Deze verhalen vertellen we
Met Hemelvaart en Pinksteren worden de Bijbelverhalen gelezen die bij deze feesten horen. Het boek
Handelingen vertelt dat Jezus veertig dagen na zijn opstanding naar de hemel ging, en dat tien dagen later
de heilige Geest werd uitgestort over zijn leerlingen.

Week 19 (10/05 - 12/05) – Hoe kunnen we verder (Handelingen 1: 1-26)?
Jezus gaat naar de hemel. Hoe kunnen zijn leerlingen nu verder? Ze moeten wachten in Jeruzalem, waar ze
gedoopt zullen worden met de Heilige Geest. Dat zal hen de kracht geven om door te gaan met Jezus´ werk.

Week 20 (17/05 - 21/05) – Wat krijg ik nou (Handelingen 2: 1-13 en 41-47 en 3: 1-10)?
Met Pinksteren ontvangen de leerlingen van Jezus de heilige Geest. Misschien begrijpen ze zelf niet precies wat
er gebeurt, en ook de mensen in Jeruzalem vragen zich af wat er aan de hand is. Maar het is onmiskenbaar:
Gods kracht werkt in de mensen. De leerlingen vormen met elkaar een kring waarin ze alles delen. Er gebeuren
wonderlijke dingen, zoals een verlamde man die weer kan lopen.

We leren het lied Ik moet weggaan in deze periode, omdat dat past bij het Pinksterfeest. Ook zingen wij
deze liederen: Dank u wel en Weet je dat de lente komt.

https://debron.csgdewaard.nl/agenda/2881-schoolreis-groep-1-7-is-helaas-vervallen
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/16722-thema-lente
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/16830-zaaien-in-de-klas-werken-in-de-schooltuin
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/16664-paasfeest-in-groep-12b
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/16648-paasviering
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/16711-lente-in-groep-3b
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/16668-paasviering-in-groep-4
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/16622-groep-5-wenst-u-fijne-dagen
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/16915-kanjers-in-engels
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/16637-paasfeest-in-groep-7
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/16639-paasviering-groep-8
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/16968-de-schooltuin-groeit
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/16908-meivakantie-activiteiten
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/16922-gezocht-een-nieuw-ouderraadslid
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/16982-verkeersveiligheid-blijft-u-op-de-veiligheid-letten
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/16958-de-gmr-van-csg-de-waard-zoekt-een-nieuw-lid-voor-de-oudergeleding
https://www.youtube.com/watch?v=svT0yLVESnQ
https://www.youtube.com/watch?v=xJQ6z6SKDH4
https://www.youtube.com/watch?v=MpfhqCGiq7s


Impressie van de Koningsspelen

Kamp groep 8
Hierbij enkele mededelingen met betrekking tot ons schoolkamp. Het kamp is
verplaatst naar maandag 31 mei t/m woensdag 2 juni. We gaan 3 dagen
naar de Scouting Driestromengroep in Numansdorp en slapen daar (onder
voorbehoud) 2 nachtjes.

Het kampthema van dit jaar is:
Reis Om De Wereld Op De Fiets
Dit jaar gaan we de wereld verkennen op onze fiets. Maak je klaar voor een mooie reis
langs alle werelddelen!
Met je rugzak op de bagagedrager ontdekken we alle bijzondere plekken op de wereld.
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De eerste typediploma's zijn behaald!
Deze week kon meester Marco in totaal 3 typediploma's uitreiken; Xue was één
van de geslaagden! Net als Mike en Vicky heeft ze de typecursus heel goed
afgerond. Er zijn ook nog veel kinderen met de cursus bezig... Goed je best
doen, jongens en meiden! We hopen dat er nog velen volgen de komende
weken! Volgend jaar komt er een nieuwe ronde; leerlingen die niet hebben
meegedaan kunnen dan uiteraard weer meedoen, maar de resultaten worden
niet meegenomen. Is uw kind dit jaar goed gestart, help het dan om de cursus af
te ronden!

Paasviering groep 8
We hebben een hele gezellige dag met elkaar gehad.
We hebben de dag gelukkig 'samen' kunnen vieren: in de klas en anders
digitaal via Google Meet.
We begonnen de paasviering met een gebed, het paasverhaal, een
powerpoint en hebben de volgende liedjes gezongen:
- Jezus, ik wil u bedanken
- De steen is weg
- Wij vieren feest

Daarna zijn we aan de slag gegaan met het knutselen van een paasmandje en hebben we in een
werkboekje gewerkt. Vervolgens hebben we een heerlijke paaslunch gehad verzorgd door de ouderraad.
Bedankt! Ook de leerlingen die thuis zitten hebben gezellig mee gegeten en hadden ook hele lekkere
dingen om op te smikkelen. Tot slot hadden Jaylee, Lotte met hulp van Veerle en Julia nog een leuke
speurtocht uitgezet waarbij we op zoek moesten naar paaseitjes. We hebben veel lol gehad!

Digitale OPEN DAG op De Bron!
Helaas kon de Open Dag dit jaar niet doorgaan! Maar de kinderen wilden wel heel graag laten zien hoe het
er op De Bron aan toe gaat! Hoe leren en ontwikkelen we ons op De Bron, hoe is de sfeer en waarom
willen ze u de kans geven om toch kennis te maken met onze fijne school?
Dat kunt u zien op de 2 filmpjes die op onze home-page geplaatst zijn. Kijkt u
mee? En als uw kind nog niet op onze school staat ingeschreven, maakt u
dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek & een rondleiding? Nodigt
u ook andere mensen uit om de leuke filmpjes te bekijken?

De schooltuin groeit...
Achter de school ligt onze schooltuin. In deze tuin staan diverse appel- en
perenbomen. Maar ook struiken zoals de braam, aalbes, framboos en
kruisbes. Ook is er groot gedeelte waar we een moestuin van willen maken.
In diverse klassen zijn al zaden gezaaid van sla, bietjes, rode kool, bloemkool
en broccoli. Maar voordat dat de ‘volle’ grond in kan, moest er eerst veel werk
verzet worden. De kinderen zijn bij toerbeurt aan de slag gegaan om te
helpen o.l.v diverse ouders. Super fijn dat zij meehelpen!
Eerst hebben we onkruid verwijderd en de houtsnippers verplaatst en is onder
leiding van een vader de grond omgespit. Daarna is er 1,5 kuub compost naar
toe gekruid en nu zijn de eerste zaden, aardappels en plantjes de grond ingegaan. Na de meivakantie
zullen de andere planten de grond in gaan. Er komt nog een rek voor de tomaten, de peultjes en de bonen.
Ook de verzorging en het onderhoud van de moestuin gaan de kinderen doen samen met een groep
enthousiaste ouders.
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Op onze oproep om spullen voor de schooltuin in te leveren hebben we aardig wat reacties gehad: heel wat
tuingereedschappen, gieters, zaden, een tuinkast en de vader van Reino en Marie-Sophie heeft een
oppottafel in elkaar gelast. Allemaal hartelijk bedankt daarvoor! Komt u ook eens gerust een kijkje nemen
bij onze schooltuin samen met uw kind. Via het kleuterplein kunt u langs het hek naar het achterplein lopen
en zo komt u bij de schooltuin.

18 mei: Schoolreisje gaan helaas niet door
Tot onze spijt kunnen we op deze datum niet op schoolreis! We hebben lang gewacht en de opties open
gehouden, maar we hebben de knoop door moeten hakken om niet te gaan. We bekijken met elkaar de
mogelijkheid om aan het eind van het schooljaar binnen de Hoeksche Waard een alternatieve activiteit te
regelen is, als dat tegen die tijd toegestaan is.

Verkeersveiligheid: blijft u op de veiligheid letten?
Onlangs hebben enkele teamleden van onze school met enkele collega’s van de Takkenbosse, enkele
verkeersouders en de gemeente Hoeksche Waard gesproken over de verkeerssituatie rond de scholen. We
hebben over de Middelweg en de Roerdompsingel gesproken en over andere oversteekplaatsen in de
wijdere omgeving die vaker door leerlingen worden gebruikt. Hier gaat een vervolg op komen.

Voor dit moment vragen wij u om
● Goed binnen de vakken te blijven parkeren
● Uw kind alleen uit te laten stappen uit de buurt van oversteekplaatsen
● Te letten op overstekende kinderen, want er ontbreken een aantal zebrapaden
● Uw kind te leren niet op de stoep te fietsen (als het dat toch wel eens doet…)

Gezocht: een nieuw ouderraadslid
De ouderraad van De Bron bestaat uit een leuke club ouders die zich graag inzet voor school. De
activiteiten waarbij de ouderraad school ondersteunt zijn onder andere Sinterklaas, Kerst, Pasen etc.. Maar
ook worden onder andere de thema/knutselochtenden mede door de ouderraad georganiseerd. Zelfs in
deze bijzondere tijd wordt er telkens opnieuw gezocht, in samenspraak met school, naar mogelijkheden om
leuke activiteiten voor de kinderen te organiseren. We komen
hier ongeveer 6x per jaar in de avond voor bij elkaar. De verdere
tijdsinvestering als ouderraadslid hangt af van de grootte van de
activiteit die je mede organiseert. Voor volgend schooljaar zijn wij
op zoek naar 2 nieuwe leden. Lijkt het je wat? Meldt je dan aan
bij één van de ouderraadsleden.

Hopelijk tot volgend jaar!

Erika van Kralingen, Sandra Ritmeester, Marloes Jonas, Laura v.d. Linden, Lydia Drost, Christel v.d.
Velden, Sabine Feeders, Sandra Notenboom, Sabrina Vos, Lisette Leusink en Marilène Luijendijk

De GMR van CSG De Waard zoekt een nieuw lid voor de oudergeleding!
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van CSG De Waard denkt, praat en beslist mee
over allerlei beleidszaken op stichtingsniveau en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het
onderwijs op de scholen in de Hoeksche Waard.
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De GMR heeft over bepaalde onderwerpen advies- en/of instemmingsrecht. Daarbij moet bijvoorbeeld
gedacht worden aan het personeelsbeleid, de besteding van financiële middelen, de kwaliteit van het
onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de formatieplanning, etc.

De GMR vergadert ongeveer 5 tot 6 keer per jaar. De GMR bestaat uit acht leden: 4 ouders en4
personeelsleden. Meer informatie over de GMR is te vinden op de website.
Om misverstanden te voorkomen: De GMR gaat niet over zaken die op schoolniveau spelen, over
individuele personeelsleden of over belangenbehartiging.

Met ingang van het schooljaar 2020-2021 loopt de zittingstermijn af van Marjon
Dekker en Siebe Terband. Aangezien bij de vorige vacature-ronde beide
kandidaten zijn toegetreden, betreft de vacature nu één ouder die onze GMR kan
komen versterken.

Als kandidaat voldoe je aan de volgende kenmerken:

●      Warm voorstander van christelijk onderwijs.
●      Ouder van één van de leerlingen op een school van CSG De Waard.
●      Brede maatschappelijke oriëntatie.
●      Bereid en in staat mee te denken op bovenschools en strategisch niveau.

Heb je interesse in deze functie en wil je meer informatie, neem dan contact op met Marjon Dekker,
voorzitter (dekkermarjon.md@gmail.com), Jovanka de Jong, secretaris (j.dejong@csgdewaard.nl) of het
bestuurssecretariaat (bestuur@csgdewaard.nl). Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 juni 2021 bij Jantine
Zilverschoon (j.zilverschoon@csgdewaard.nl).

Vakantie activiteiten door Hoeksche Waard Actief
De meivakantie komt er aan. Hoeksche Waard Actief organiseert, in samenwerking
met lokale verenigingen en aanbieders, een programma vol sport en spel in de
Hoeksche Waard. Wij nodigen alle kinderen uit de Hoeksche Waard uit om deel te
nemen aan de vakantie activiteiten van Hoeksche Waard Actief. Doen jullie ook
mee? Bekijk de flyer voor alle activiteiten.
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https://csgdewaard.nl/over-de-waard/gmr/informatie-gmr
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