
NIEUWSBRIEF - oktober 2021
Kalender
1 okt zwemmen groep 5 en 7
4 en 5 okt LEV training groep 7
4 okt Ouderavond LEV2life groep 7
4 okt info-avond VO groep 8
6 okt start kinderboekenweek
8 okt zwemmen groep 6 en 8
13 okt fietsproject groep 5 en 6
15 okt zwemmen groep 5 en 7
18-22 okt herfstvakantie
25 okt luizencontrole
27 okt bezoek HWL: “Prik de Egel” groep 1/2
29 okt zwemmen groep 6 en 8

Nieuwsberichten
Hieronder vindt u een greep uit de leuke nieuwsberichten die op onze site, onder andere bij de groepen, te
vinden zijn:
● Van aardappel tot friet groep 1/2A
● Verkeersles groep 1/2B
● Eerste schooldag groep 3
● Back to school groep 4A
● Eerste week groep 5
● Eerste weken groep 6
● Eerste schoolweken groep 7
● Eerste schoolweek groep 8
● Sparen voor de schoolbieb
● Magazine 'Mijn kind in groep 3'

Kind op maandag: Deze verhalen vertellen we
Aan het begin van het nieuwe schooljaar vertellen we verhalen over Jakob uit het eerste Bijbelboek:
Genesis 31 - 39. Deze prachtige verhalen kunnen een aanleiding zijn om het met kinderen te hebben over
de vraag: Wat is jouw plan? En wat doe je als alles net even anders loopt dan je gedacht had? Maken we
het goed? De verhalen laten zien dat je er niet alleen voorstaat. Ook niet bij het oplossen van problemen
die je misschien wel zelf veroorzaakt hebt.

Jakob is vertrokken zonder dat Laban het wist. Daarom komt Laban achter Jakob
en zijn gezin aan – maken ze het goed? Als Jakob verder trekt komt Esau hem
tegemoet, zijn broer die hij als jongere had bedrogen. Ezau heeft vierhonderd
man bij zich... Jakob stuurt geschenken aan Esau. Zullen zij het goed kunnen
maken? Groep 3 leerde onder andere het liedje Vandaag is een nieuwe dag, en
dit Startliedje aan.

In de maand oktober is het thema ‘In je dromen’. De verhalen van Jozef volgen op
de verhalen over Jakob. Ook Jozef maakt bijzondere dingen mee in zijn leven: van lievelingetje tot slaaf…
En hoe gaat hij daar mee om? Welke invloed heeft hij daar zelf op? Wat kunnen we daarvan leren?
We leren daar ook liedjes bij: Jozef had een jas en Jozef zoekt zijn grote broers.

https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/18799-weerbaarheidstraining-groep-7
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/18799-weerbaarheidstraining-groep-7
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/18631-van-aardappel-tot-friet
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/18757-school-op-seef-verkeersles-en-start-nieuw-thema
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/18315-eerste-schooldag-groep-3
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/18411-back-to-school
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/18379-de-eerste-week-in-groep-5-is-een-feit
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/18501-eerste-weken-in-groep-6
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/18709-eerste-schoolweken-in-groep-7
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/18378-eerste-schoolweek-in-groep-8
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/18798-sparen-voor-de-schoolbieb
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/18800-gratis-online-magazine-mijn-kind-in-groep-3
https://www.youtube.com/watch?v=Is4nKJIkoHQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y1_Uz6z9kH0
https://www.youtube.com/watch?v=jBfLoKa4sdc
https://www.youtube.com/watch?v=oJbmGFamGyQ


Klus- of schilderouders gevraagd
Onder andere door de corona-crisis zijn de gebouwtechnische vernieuwingen stil komen te liggen. De
plannen en prioriteiten, hoe wij de school vernieuwd willen zien, die liggen al klaar. Komend jaar hopen we
meer duidelijkheid te krijgen over de toegezegde verbouwing, zodat we vervolgens ook op het plein het één
en ander kunnen vernieuwen.

Momenteel zijn we op zoek naar enkele ouders die klusjes binnen de school willen doen. Dat varieert van
het ophangen van wat zaken tot het vervangen van bijvoorbeeld een defect stopcontact. Wilt u hier uw
steentje aan bijdragen, wilt u dan een berichtje sturen naar debron@csgdewaard.nl?
Ook zouden we graag de buis van een goede primer voorzien en opnieuw willen schilderen. Vindt u dat
leuk om te doen en wilt u helpen? Neemt u dan contact met ons op!

Kinderboekenweek: Worden wat je wil!
Ook dit jaar besteden we op school weer aandacht aan de
Kinderboekenweek. In 2021 duurt de Kinderboekenweek van 6
t/m 17 oktober. Bette Westera schrijft het
kinderboekenweekgeschenk dit jaar. Het Prentenboek van de
Kinderboekenweek 2021 is gemaakt door illustrator Mark
Janssen. Het thema van de Kinderboekenweek 2021 is:
Worden wat je wil. Kinderboeken rondom beroepen staan dus
centraal! In elke klas zullen we hiermee aan de slag gaan en
ons verdiepen in mooie boeken én mooie beroepen.

Sparen voor de schoolbieb
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert de Bruna de actie ‘Sparen voor je
schoolbieb’. Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door samen met ouders en
kinderen de schoolbibliotheek te vullen met fijne boeken. Als u tijdens de
kinderboekenweek een boek bij Bruna koopt, wilt u dan het bonnetje op school
inleveren bij de leerkracht. De school kan al deze verzamelde bonnen inleveren
bij de Bruna en voor 20% van het aankoopbedrag mooie nieuwe boeken
uitzoeken. Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan mee sparen!
Inleveren op school kan t/m 29 oktober. Samen kunnen we zorgen voor nóg
meer leesplezier.

Weerbaarheidstraining groep 7
Op 4 en 5 oktober 2021 zal in groep 7 een weerbaarheidstraining gegeven worden. De betreffende training
is de LEV2live training. Weerbaar zijn betekent dat je met respect voor de ander opkomt voor je eigen
mening en grens. Belangrijk daarbij is dat je weet waar je voor staat, wat je wel en niet wilt. In de training
zullen de trainers onze leerlingen uitdagen om na te denken over waar zij voor staan en zullen we
handvatten aanreiken om deze standpunten in de praktijk te brengen. Aansluitend zal op 4 oktober een
ouderavond over dit onderwerp worden georganiseerd. De ouders van groep 7 zullen hierover nader
worden geïnformeerd.

Even voorstellen
Als nieuwe interim bestuurder, van de Christelijke Scholengroep De Waard, wil ik mij graag even
voorstellen. Mijn naam is Jan Winters (1959) en woon in Beilen (Drenthe). Na mijn studie aan de Academie
voor Lichamelijke opvoeding in Groningen ben ik als gymdocent begonnen in het (voortgezet) speciaal
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onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare en zeer moeilijk lerende kinderen. Mijn carrière in het onderwijs
heeft zich tot nu toe in of naast het PO (Voortgezet) Speciaal Onderwijs afgespeeld. De onderwijssector zit

in mijn genen. Binnen het brede onderwijsveld heb ik veelal als directeur, en de
laatste jaren, als bestuurder in het primair onderwijs gewerkt. Dit vaak ook vanuit
mijn eigen bedrijf (BO3 Onderneemt). Ik heb aan de Universiteit van Amsterdam
mijn Master Educational Management behaald. Naast mijn interim functie bij CSG
De Waard ben ik nog één dag bestuurder bij Praktijkonderwijs Hardenberg. De
eerste weken van september zal ik o.a. gebruiken om kennis te maken met de
scholen en het bestuursbureau. Mijn aanstelling is voor vier dagen in de week,
waarbij ik zoveel mogelijk van maandag t/m donderdag op het bestuursbureau
aanwezig ben. Ik kijk echt uit naar een mooie samenwerking.

Mijn naam is Stefan Kerpel, ik ben 24 jaar oud en kom uit Puttershoek.
Mijn hobby's op sportief vlak zijn voetballen, tennissen en zwemmen. Daarnaast
vind ik het leuk om naar de bioscoop te gaan of met vrienden af te spreken.
Aankomend schooljaar ga ik op dinsdag vanuit Regiekr8 de gymlessen van groep 5
t/m 8 op CBS De Bron verzorgen. Hierbij is mijn doel om met zoveel mogelijk plezier
de leerlingen een zo breed mogelijke kennis van bewegen te geven. Ik heb heel
veel zin om dit jaar aan de slag te gaan bij jullie!
Heeft u vragen? U kunt mij op dinsdag tot 12 uur vinden in de gymzaal of rondom de
school.

Ik ben Mervyn Steltman, 22 jaar en woon in Zoetermeer. Ik zit in mijn laatste jaar
van de HALO en ga dit jaar als Leraar in Opleiding te werk bij Regiekr8. Ik ga dit
jaar de gymlessen op vrijdag van groep 3, 4a en 4b verzorgen op De Bron en heb
hier erg veel zin in! Naast lesgeven en mijn opleiding afronden, vind ik het erg leuk
om naar de sportschool te gaan en ben ik in het weekend af en toe te vinden als
DJ op een feestje. Als je vragen hebt over de gymles of over mijzelf mag je mij
altijd even aanspreken!

September Muziekmaand
Deze maand organiseert Muziekschool Hoeksche Waard samen
met een aantal verenigingen September MuziekMaand op
verschillende locaties in de Hoeksche Waard.
Je mag allerlei muziekinstrumenten uitproberen, meespelen in
een orkest en misschien mag je zelfs wel even een orkest
dirigeren…..er zijn workshops en concertjes op verschillende
locaties in de Hoeksche Waard. Meer informatie is te vinden op:
www.muziekschoolhoekschewaard.nl
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Gratis online magazine ‘Mijn kind in groep 3’
Zwijssen heeft voor ouders een gratis magazine ontwikkeld. In het magazine
nemen zij u mee door dat eerste jaar in groep 3. Daarnaast zijn er tips voor thuis
spelenderwijs verder oefenen en laten zij taal- en schrijfdeskundige aan het woord
over wat er nodig is om uw kind goed te leren lezen. Verder komen uitgevers aan
het woord over wat je als ouder kunt doen. U kunt hier meer informatie vinden
en/of het magazine aanvragen.

Koelkast overblijven
De school is weer begonnen. Bijna alle leerlingen eten tussen de middag op
school. Op school zijn koelkasten aanwezig om lunchpakketten in te bewaren voor leerlingen voor wie dit
echt (medisch) noodzakelijk is en in overleg met de leerkracht. In elke klas zal een kratje staan om deze
lunchpakketten in de koelkast te zetten.

ls het voor uw kind nodig om een gekoelde lunch te eten, dan kunt u vanaf
volgende week voor €4,50 een brooddoos met coolpack aanschaffen bij juf
Edith. Zolang de voorraad strekt.
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