
NIEUWSBRIEF - juni 2021
Kalender
31 mei Groep 8 op kamp
3 juni Schoolfotograaf, maar alléén voor leerlingen van De Bron
9 juni Paardenmarkt gaat niet door, maar alle leerlingen zijn vrij
18 juni Route fietsen VO groep 8
23 juni Studiedag; alle leerlingen zijn vrij
30 juni Rapport inkijken en meenemen
30 juni Juffenfeest groep 7

Nieuwsberichten
Hieronder vindt u een greep uit de leuke nieuwsberichten die op onze site, onder andere bij de groepen, te
vinden zijn:
● Koningsdag groep 1
● Buitenspelen groep 1/2 B
● Juffendag groep 3 en 4
● Kunstles WOII groep 6
● Juf Ernate met zwangerschapsverlof
● Groep 7 is geslaagd!
● Schooltijden en overblijf: een update

Kind op maandag: Deze verhalen vertellen we
Jezus is opgestaan en naar de hemel gegaan. Toch is zijn verhaal nog lang niet afgelopen! De leerlingen
van Jezus gaan door met wat Jezus is begonnen voordat hij naar de Hemel ging. De leiders van het land
vinden dat niet goed, maar ze zijn niet te houden!

De hele maand juni vertellen we verhalen uit Handelingen. In de verhalen speelt Petrus een belangrijke rol.
Hij was al tijdens Jezus’ leven een van de twaalf apostelen. Na Pinksteren doet hij dingen die hij Jezus ook
heeft zien doen: hij vertelt over God en maakt zelfs zieke mensen beter.

Later in de verhalen speelt de apostel Paulus een belangrijke rol. Onderweg
naar Damascus krijgt hij een visioen, waarin Jezus aan hem verschijnt. Vanaf
dat moment reist Paulus de wereld rond om het verhaal van Jezus overal te
gaan vertellen.

Het zijn verhalen waar veel energie en spanning in zit. Het thema bij deze
verhalen is ‘Handen uit de mouwen’. We hopen dat de verhalen de kinderen uitdagen om na te denken
over de vraag voor welke dingen zij hun handen uit de mouwen steken, en wie hen daarbij kan helpen.

Juffendag!
Woensdag 12 mei was het feest in onze groepen 3 en 4.
De juffen vierden tegelijk hun verjaardag met een feestje voor alle kinderen.
De kinderen mochten verkleed naar school komen. Ieder kind kreeg een
strippenkaart met daarop de verschillende activiteiten die zij konden gaan doen.
Cake versieren, een spel spelen, kleuren, een figuur van strijkkralen maken,
bingo enz.
Er was een gezellige en relaxte sfeer. Tussendoor konden de kinderen lekker
smullen van een traktatie en even buiten spelen of stoelendans doen.

https://debron.csgdewaard.nl/agenda/3302-de-schoolfotograaf-komt
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/16973-koningsdag-in-groep-1
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/17312-thema-buitenspelen
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/17150-juffenfeest
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/17189-kunstles-tweede-wereldoorlog
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/17287-juf-ernate-gaat-met-verlof
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/17274-hoera-we-zijn-geslaagd


De juffen zijn door de kinderen enorm verwend met waardebonnen om een keer met elkaar te gaan
"genieten" bij speciaalzaak "de Verleiding" in Numansdorp. Onze dank aan alle ouders voor dit heerlijke en
leuke cadeau!

Kunstles Tweede Wereldoorlog groep 6
Afgelopen dinsdag hebben de leerlingen samen met juf
Lisanne gewerkt aan een groepskunstwerk. Ze hebben in
drie verschillende groepen straten gemaakt: voor, tijdens
en na de Tweede Wereldoorlog. De straten van voor de
oorlog zijn gekleurd met wasco krijt. De groep die straten
heeft gemaakt zoals ze eruit zagen tijdens de oorlog,
heeft gewerkt met houtskool. De straten van na de oorlog
zijn gemaakt met beide materialen: houtskool voor de
straten en wasco voor de mensen, vlaggetjes en andere
kleurige elementen. Omdat iedere leerling dezelfde maten
voor de straat gebruikt heeft, sloten alle tekeningen
prachtig op elkaar aan. We hebben met elkaar het
resultaat uitgebreid besproken en bewonderd. Een mooie
combinatie van kunst en geschiedenis.

9 juni: leerlingen vrij
Ondanks het vervallen van de paardenmarkt zijn alle
leerlingen gewoon vrij, conform de lesurentabel.

Hoera! Wij zijn geslaagd!
Op 21 mei hebben alle leerlingen van groep 7
deelgenomen aan het praktisch verkeersexamen.
De kinderen waren al geslaagd voor hun theorie-examen.
Vorige week vrijdag hebben ze laten zien dat ze hun kennis
ook kunnen toepassen en veilig kunnen deelnemen aan het
verkeer.
Iedereen is geslaagd! Van harte gefeliciteerd!

Juf Ernate is met verlof
Afgelopen woensdag was juf Ernate voor het laatst in de kleutergroepen
aan het werk. Nu mag ze lekker uitrusten en genieten van haar
zwangerschapsverlof. Groep 1 en groep 1/2a hebben afscheid genomen
met een aantal verrassingen. Juf Ernate was erg verrast! Ze kreeg een
boekje met daarin van alle kinderen een handafdruk en mooie cadeautjes
voor de baby.

We wensen de juf een fijn verlof en gaan haar missen.

Schooltijden & overblijf: update
Zoals u weet is de ouderpeiling over de schooltijden afgerond. De
uitkomsten worden momenteel door de MR geanalyseerd en in de week
van 7 juni kunt u hier een brief over verwachten, met meer informatie en het tijdspad wat er daarna gevolgd
gaat worden. De MR is gaat over de uitkomsten ook met het team in gesprek.
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De Schoolfotograaf komt!
Op donderdag 3 juni worden de schoolfoto's gemaakt door Nieuwe Schoolfoto! Alle kinderen en broertjes
en zusjes die op de Bron zitten gaan op de foto. Ook zullen er groepsfoto’s gemaakt worden. De
corona-richtlijnen worden hierbij in acht genomen en de fotografen worden dagelijks getest.
Helaas komt de gelegenheid om foto’s met broertjes en/of zusjes die (nog) niet op school zitten te vervallen
wegens de nog steeds geldende richtlijnen m.b.t. Covid.
Voor de portretfoto’s wordt een witte achtergrond gebruikt. De kinderen gaan hierbij speels en in het geheel
op de foto. Houd dus rekening met de kledingkeuze én de schoenen. Leestips voor de kledingkeuze staan
op de website van Nieuwe Schoolfoto via deze link: Kledingtips voor de schoolfotodag
Nadat de foto’s zijn genomen, ontvangt u binnen 4 weken een inlogkaart met instructie zodat u de foto’s
kunt bekijken en bestellen.
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https://www.nieuweschoolfoto.nl/over-ons/blog/kledingtips-voor-de-schoolfotodag/

