
  

NIEUWSBRIEF   -   juli/aug   2021   
Kalender     

  
Nieuwsberichten   
Hieronder   vindt   u   een   greep   uit   de   leuke   nieuwsberichten   die   op   onze   site,   onder   andere   bij   de   groepen,   te     
vinden   zijn:   
● Feest   in   groep   5   
● Sportochtend   groepen   3   
● Poppentheater   
● Afscheid   groep   8   

  
Afscheid   drie   juffen   
Helaas   moeten   we   afscheid   nemen   van   drie   goede   leerkrachten   
en   fijne   collega's.   De   kinderen   hebben   met   tekeningen,   
snoeperijen   en   cadeautjes   laten   weten   hoezeer   zij   hun   juf   
waarderen.     
Ook   het   team   heeft   stilgestaan   bij   het   vertrek   en   wensen   de   
collega’s   succes   en   veel   plezier   op   hun   nieuwe   school.   We   gaan   
ze   missen!   
  

Speelparadijs!   
Maandag   had   de   ouderraad   het   
schoolplein   veranderd   in   een   
speelparadijs.   De   kinderen   
konden   stenen   beschilderen,   
lekker   swingen   in   een   silent   
discotent   en   roetsjen   over   2   
stormbanen.   Met   de   lunch   was   er   
een   centrale   picknick   op   kleedjes,   
verdeeld   over   het   schoolplein.   

  
  

We   wensen   iedere   betrokkene   bij   De   Bron    
een   goede   zomervakantie     

en   we   zien   uit   naar   een   nieuw,   gezond   schooljaar!   
  

  

  

15   juli   15.20   uur:   Zomervakantie   begint!     
19   juli   -   27   aug   Zomervakantie     
25   en   26   aug   Studiedagen,   alle   leerlingen   (nog)   vrij!     
Maandag   30   aug   1e   schooldag!     
1   sept   Luizencontrole     
6   -   17   sept   Startgesprekken     
6   en   13   sept   Project   verkeer   groep   1   &   2   

      

https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/17993-feestje
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/17949-sportochtend
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/18134-poppentheater-jacobus-wieman
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/18165-musical-afscheid-groep-8


  

  

Luizenzakken   zijn   mee   naar   huis….   
…   om   te   wassen   (max.   30   graden).   Graag   na   de   vakantie   weer   mee   terug   nemen.   
  

De   Eilandhopper   
Afgelopen   week   heeft   uw   zoon   of   dochter   de   Eilandhopper   mee   naar   huis   
gekregen.   De   Eilandhopper   staat   vol   met   leuke   tips,   uitjes   en   kortingen   voor   
een   leuke   zomervakantie   op   de   Zuid-Hollandse   Eilanden.   Van   wandelingen   tot   
pannenkoeken,   van   beautymomentjes   tot   bezoekerscentra,   van   suppen   tot   
een   kookworkshop,   pluktuinen,   boerderijen   en   musea.   Voor   elke   interesse,  
elke   leeftijd   en   elk   budget   is   er   gegarandeerd   aanbod.   Het   doel   is   om   kinderen   (en   hun   ouders!)   te   
motiveren   om   actief   uitjes   te   gaan   doen   deze   zomervakantie   en   dat   wordt   beloond   met   de   mogelijkheid   tot   
het   winnen   van   een   klassenuitje.   

  
Cultuureducatie   met   Poppentheater   Jacobus   
Wieman   
Dinsdag   13   juli   kregen   alle   kinderen   van   de   groepen   1   tot   en   met   7   
een   theatervoorstelling   te   zien   van   Jacobus   Wieman.   Deze   bekende   
poppenspeler   uit   Dordrecht   speelde   in   de   sporthal   2   verschillende   
voorstellingen   voor   ons.   De   groepen   4-7   keken   naar   de   voorstelling   
"poppentheater   cabaret"   en   voor   groep   1-4   speelde   Jacobus   
Wieman   "een   huis   voor   muis".   De   sfeer   zat   er   goed   in,   de   kinderen   
waren   geboeid   en   hadden   zichtbaar   plezier!   Na   afloop   waren   de   
reacties   heel   divers   en   van   prima   tot   heeeeeeel   leuk!   
Ook   waren   er   kinderen   uit   de   onderbouw   die   na   afloop   van   de   
voorstelling   wel   heel   nieuwsgierig   waren   naar   wat   Jacobus   wel   

allemaal   niet   bij   zich   had   en   hadden   graag   even   aan   de   poppen   willen   voelen.   Geweldig   om   de   
verwondering   bij   de   kinderen   te   zien.   
En   echt   super   knap   hoe   iemand   poppen   of   doodgewoon   een   paar   handschoenen   voor   het   publiek   tot   leven   
kan   brengen,   echt   creatief   vakwerk,   wat   helaas   bijna   een   uitstervend   iets   aan   het   worden   is.   In   ieder   geval   
hebben   wij   er   voor   nu   van   genoten   met   elkaar!   
  

KMR   neemt   afscheid   
De   KMR   van   De   Bron   is   vandaag   voor   het   laatst   dit   schooljaar   bij   elkaar   geweest.   Volgend   jaar   starten   we   
weer   met   nieuwe   leden   die   de   leerlingen   van   De   Bron   zullen   vertegenwoordigen   op   onze   school.     
We   bedanken   J esslin   en   Boaz   (groep   5),   Nikki   en   Jasper   (groep   6),   Sem   en   Willemijn   (groep   7),   Finn   en   
Julia   (groep   8)    voor   hun   inzet!   

Een   van   de   projecten   die   de   KMR   dit   
jaar   heeft   opgepakt   is   ‘De   Gouden   
WC-borstel’.   Uit   een   leerling-enquête   
kwam   naar   voren   dat   kinderen   erg   
ontevreden   waren   over   de   toiletten   
op   school.   Met   deze   wedstrijd   
hebben   ze   het   belang   van   hygiëne   
onder   de   aandacht   gebracht   en   
ervoor   gezorgd   dat   de   toiletten   op   De   

Bron   over   het   algemeen   weer   schoner   en   frisser   zijn.   Volgend   jaar   gaan   we   ermee   door!   
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Avondvierdaagse   6-10   september   
Met   inachtneming   van   de   RIVM   maatregelen   zullen   er   meerdere   aanpassingen   van   toepassing   zijn.   Zo   zal   
er   een   gespreide   starttijd   zijn   (tussen   18.00   –   18.30   uur)   en   is   het   alleen   mogelijk   de   3   en   de   5   km   te   lopen.   
Ook   zullen   de   routes   op   verschillende   manieren   (ook   digitaal)   verspreid   worden.  
Vanaf   de   2e   helft   van   augustus   is   het   mogelijk   om   je   hiervoor   (digitaal)   in   te   schrijven   en   je   inschrijfgeld   
elektronisch   te   voldoen.   Start   en   finish   Avond4daagse:   ALERIMUS   “De   Buitensluis”,   Bernhardstraat   25.   
  

Laatste   nieuwsbrief   CBS   De   Bron   2020   -   2021 3   


