
NIEUWSBRIEF - november 2021
Kalender
1 nov Ouderavond Kanjer
2 nov Theatervoorstelling Elisabethsvloed groep 5-8
2 nov Onderwijsmarkt VO-scholen groep 7 en 8
4 nov Techniekfestival Klaaswaal groep 8
3, 4 en 18 nov Muzieklessen
5 nov Zwemmen groep 5 en 7
12 nov Zwemmen groep 6 en 8
18 nov Bezoek aan De Doelen groep 1 en 2
19 nov Zwemmen groep 5 en 7
vanaf 22 nov Oudergesprekken alle groepen
26 nov Zwemmen groep 6 en 8
30 nov Studiedag; alle leerlingen zijn vrij!
2 dec bezoek Nationaal Archief groep 8
3 dec Sinterklaasviering alle groepen

Nieuwsberichten
Hieronder vindt u een greep uit de leuke nieuwsberichten die op onze site, onder andere bij de groepen, te
vinden zijn:
● bezoek aan de bloemist gr 1/2A
● kinderboekenweek gr 1/2B
● bezoek aan restaurant Aqui gr 3
● bezoek van de brandweer gr 4
● uitje gr 6
● kinderboekenweek gr 7
● VOC schepen gr 8
● EU-Schoolfruit
● onze schooltuin

Kind op maandag:
Deze verhalen vertellen we
Afgelopen tijd hebben de kinderen verhalen gehoord van Jakob
en Jozef. In de maand november gaat het verhaal van Jozef
verder. In Egypte komt Jozef terecht in het huis van Potifar. Het
gaat goed, hij krijgt een belangrijke positie. Maar dan wordt de
vrouw van Potifar verliefd op hem. Als Jozef haar afwijst, komt
hij in de gevangenis terecht. Hij legt de dromen van zijn medegevangenen uit. Daarna heeft de farao een
droom. Wie zou kunnen uitleggen wat de dromen van de farao betekenen? Jozef legt de dromen van de
farao uit: na zeven jaren van overvloed komen zeven jaren van hongersnood. Hij krijgt zelf de opdracht om
zijn goede plannen uit te voeren. De hongersnood slaat ook toe in Kanaän, waar Jozefs vader en broers
wonen. De broers gaan naar Egypte omdat ze gehoord hebben dat daar graan is. Jozef heeft zijn broers
gezegd dat ze alleen terug mogen komen als de jongste broer Benjamin mee komt. Zo staan uiteindelijk
alle broers bij elkaar. Kunnen ze elkaar vertrouwen? Jozef laat een zilveren drinkbeker in de bagage van
zijn broers verstoppen en beschuldigt hen van diefstal. Er is iets veranderd bij de broers: ze staan in voor

https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/19105-bezoek-aan-de-bloemist
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/19373-kinderboekenweek
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/19139-bezoekje-aan-restaurant-aqui
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/19159-een-bezoek-van-de-brandweer
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/19399-uitje-groep-6
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/19225-kinderboekenweek-2021-bezoek-in-de-klas
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/19000-voc-schepen-groep-8
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/19452-wij-kiezen-voor-groente-en-fruit-op-school
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/18868-onze-schooltuin


hun jongste broertje Benjamin. Jozef huilt en maakt zich bekend. Hij heeft zijn broers vergeven en vraagt
hen om in Egypte te komen wonen. In de laatste week van november maken we een start met de
vertellingen bij het kerstverhaal. De kinderen luisteren naar de verhalen over Ruth en Naömi.

Onze schooltuin
Wat is er hard gewerkt na de zomervakantie in de schooltuin!
De kinderen en juffen in groep 4 konden het vanuit hun raam
goed zien. Er werden grote courgettes en tomaten geoogst.
Ook ontdekten we pompoenen op de grond tussen de
bladeren. Wat waren ze gegroeid in de vakantie.
Maar…..ook het onkruid was gegroeid en wat hebben we
hard gewerkt om dat er weer uit te krijgen!
Leuk, zo enthousiast als de kinderen zijn en fijn die hulp van
de schooltuinouders!
Heeft u ook af en toe wat tijd over en misschien wel groene
vingers? We kunnen uw hulp goed gebruiken met oogsten,
snoeien en wieden. We horen het graag! U kunt mailen naar
juf Ingrid T.: i.timmermans@csgdewaard.nl.

Ouderbijdrage - uw financiële bijdrage gewenst!
Rond 15 oktober hebben alle ouders een e-mail vanuit WIS-collect ontvangen. Dit systeem gebruikt de
activiteitencommissie voor het innen van de vrijwillige ouderbijdrage. In de mail zit een linkje voor een
IDEAL-betaling voor de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage is standaard € 23,- per kind waar we alle
leuke dingen op school voor uw kind(eren) van kunnen organiseren. Denkt u daarbij aan de feestelijkheden
rondom sinterklaas, Kerst, Pasen, een ontbijt op school, sportactiviteiten, de slotweek enz. Ook dit jaar
heeft u een keuze uit 3 bedragen, u kiest zelf met welk bedrag u de activiteitencommissie kunt en wilt
steunen. We hopen voor voldoende middelen om er een leuk schooljaar van te maken!

Overigens is het heel fijn om te zien dat in 1 dag het geweldige bedrag van € 4436,- al binnen mocht
komen. Hartelijk dank! We hopen dat de overige ouders ook spoedig willen doneren, want de eerste
facturen voor 5 december komen al binnen… ;)

Heeft u nog vragen of suggesties, dan horen wij die graag van u.
Erika van Kralingen (voorzitter)             Lydia Drost (penningmeester)

Cultuureducatie op de Bron
Wij kijken terug op een leuke en leerzame Kinderboekenweek waarbij het thema “Worden wat je wil” heel
divers is uitgewerkt in de verschillende groepen. Zo werd er over geschilderd/getekend/geschreven en

vooral veel gefantaseerd. De dromen over mooie banen voor de toekomst
waren niet van de lucht. Dit belooft wat met zoveel aanstormend talent!

Onze muziekjuf Marieke komt ongeveer iedere twee weken muziekles
geven bij ons op school. De kinderen reageren heel enthousiast op deze
lessen. De laatste keer dat juf Marieke er was, mochten de kinderen kennis
maken met diverse blaasinstrumenten. Geweldig! Op woensdag 3
november krijgen de groepen 5 en 6 orgellessen van een echte organist,

dhr. Paul Rotscheid. De kinderen gaan in kleine groepjes werken aan de bouw van een orgeltje en na 1 uur
en 15 minuten gaat de organist het instrument in de klas presenteren.
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Onze groepen 5 t/m 8 gaan op dinsdag 2 november op een leuke manier kennis maken met een stukje
“erfgoed” van de Hoeksche Waard. Het is namelijk in november 600 jaar geleden dat de Hoeksche Waard
is ontstaan vanuit een grote watervloed, de Elisabethsvloed, die over Zuid-Holland trok. Ter ere van dit feit
krijgen de kinderen een theater aangeboden waarin deze geschiedenis wordt uitgebeeld. Dit theater speelt
die dag in de sporthal Cromstrijen.

De beide kleutergroepen gaan op donderdag 18 november naar De Doelen in Rotterdam. Zij gaan daar
meezingen met een ensemble van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Liedjes uit de Oude Doos en uit
diverse landen worden weer tot leven gezongen.

Wij kiezen voor groente en fruit op school
Op school vinden wij het belangrijk dat kinderen gezond eten. Uiteraard
is gezonde voeding een verantwoordelijkheid van u als ouder maar als
school willen wij u hierin graag ondersteunen. Vanaf 15 november t/m 22
april 2022 krijgen de kinderen 3 stuks fruit en groente per week. We zijn
van plan om, in overleg met de MR, (weer) over te gaan naar vaste
fruitdagen. Door een vaste groente- en fruitdag in te voeren, leren we de
kinderen een goede gewoonte aan. Een bijkomend voordeel is dat een
gezonde leefstijl bijdraagt aan het welbevinden van de kinderen en
daarbij aan betere leerprestaties.

Oproep: wie helpt er 1x per week mee met fruit schoonmaken?
De school kan uw hulp goed gebruiken om groente en fruit als tienuurtje de standaard te maken. U kunt
meehelpen met het klaarmaken en uitdelen van het schoolfruit, maar ook door groente en fruit mee te
geven op de dagen dat er geen schoolfruit wordt uitgedeeld. U kunt zich aanmelden bij juf Edith via
e.doornekamp@csgdewaard.nl.  Met elkaar komen we dan tot een gezonde school!

en… voor schoolmelk!
Naast het schoolfruit doen we ook dit jaar weer mee met het gratis
schoolmelk-project. Vanaf nu is er komend half jaar op elke dinsdag en donderdag
gratis schoolmelk voor in de ochtendpauze. Uw kind hoeft geen drinken mee te
nemen.

Onderwijsmarkt VO groep 7 en 8
Dinsdag 2 november van 19.00 - 21.00 uur is de Onderwijsmarkt Voortgezet Onderwijs op CBS De Bron.
De scholenmarkten zijn voor leerlingen uit groep 7 en 8 en hun ouders/verzorgers. De VO-scholen geven
presentaties van ongeveer 30 minuten. Voor vragen kunt u terecht in de verschillende stands.
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