
 NIEUWSBRIEF - december 2021 
 Kalender 
 30 nov.  studiedag; alle leerlingen zijn vrij! 
 2 dec.  geen bezoek Nationaal Archief in Den Haag 

 = VERZET (nieuwe datum 17 maart) 
 groep 8 

 3 dec  sinterklaasfeest 
 10 dec  zwemmen  groep 6 en 8 
 17 dec  zwemmen  groep 5 en 7 
 22 dec  kerstviering 
 24 dec  zwemmen  groep 6 en 8 
 27 dec- 7 jan  kerstvakantie 

 Nieuwsberichten 
 Hieronder vindt u een greep uit de leuke nieuwsberichten die op onze site, onder andere bij de groepen, te 
 vinden zijn: 
 ●  Prik de Egel groep 1/2A 
 ●  Herfst groep 1/2B 
 ●  Sintvoorbereidingen groep 4 
 ●  Fietsproject groep 5 en 6 
 ●  Ouder gezocht voor ondersteuningsplanraad 
 ●  Leerplicht en verlof 

 Kind op maandag: Deze verhalen vertellen we 
 Een stad is een verzameling straten, parken en pleinen. Er staan huizen, gebouwen en schuurtjes. Zo’n 
 stad kun je aanwijzen op een landkaart. Maar een stad is ook een plek vol verhalen, over mensen van 
 vroeger en nu. 

 In deze adventstijd gaan we met de kinderen op reis naar verhalenstad 
 Betlehem. We horen het bijzondere verhaal van Ruth, een vrouw uit Moab. 
 Zij komt met lege handen naar Betlehem, maar ontdekt daar hoe God voor 
 mensen zorgt. Ze trouwt met Boaz en samen krijgen ze een kind, dat later 
 de opa van koning David wordt.  Eeuwen later gaan Jozef en Maria op reis 
 naar Betlehem. Daar wordt Jezus geboren: een koningskind, de Messias, de 
 Zoon van God. Na zijn geboorte gaan de wijzen uit het Oosten op zoek naar 
 het kind. De schriftgeleerden vertellen dat ze in Betlehem moeten zijn. Zo 
 hebben de oude profeten het al voorspeld: uit Betlehem komt iemand die 
 voor de mensen zal zorgen! Onder andere dit  lied  past  mooi bij deze 
 verhalen. 

 In de weken die voor ons liggen, leven we met deze verhalen naar het Kerstfeest toe. 

 Corona: update situatie op school en communicatie school-thuis 
 De afgelopen weken zijn de groepen 8 en 6 in quarantaine gegaan. Op de dag dat er een groep naar huis 
 is gegaan, hebben we direct het digitale onderwijs op kunnen pakken. De kinderen doen hun werk thuis 
 óók heel goed. Over dit inhoudelijke stukje zijn we blij, maar natuurlijk houden we het liefst de kinderen 
 gewoon op school. 

https://debron.csgdewaard.nl/agenda/3436-sinterklaas
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/19603-thema-herfst-prik-de-egel
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/19801-afsluiting-thema-herfst
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/19886-bericht-uit-groep-4
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/19718-fietsproject-groep-5-en-6
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/19826-vacatures-csg-de-waard-ondersteuningsplanraad
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/19905-leerplicht-en-verlof
https://youtu.be/2WSi-lz6G0E


 Gisteren heeft u een  brief  vanuit ons bestuur ontvangen over veranderingen in de corona-maatregelen op 
 onze scholen. Concreet zijn er, naast wat er in de brief staat, op onze school niet nog meer grote 
 veranderingen. Schooltijden en pauzes blijven hetzelfde, het overblijven ook. De hulp van ouders bij het 
 onderwijs op onze school (lezen, overblijven, andere inzet) kan gewoon doorgaan. 
 Ook de vieringen gaan door, maar helaas moet dat zonder u, als ouders, tenzij u een taak hebt. Dat vinden 
 we uiteraard heel jammer! 
 Het nut van het gebruik van mondkapjes door leerlingen vanaf groep 6 en van onze medewerkers 
 betwijfelen we. We volgen het dringende advies van het gebruik van mondkapjes maar gewoon op. Als 
 kinderen echter in de algemene ruimtes aan het werk gaan, gaan wij er niet op letten of ze een mondkapje 
 opdoen bij het lopen naar hun werkplek. Ze mogen daar zelf op letten. Dit geldt ook voor onze teamleden. 
 Als ze kinderen op de gang bij hun klas ontvangen, of even een blik willen werpen op de gang of het 
 leerplein, dan vinden we dat belangrijker, dan dat ze hun mondkapje gaan zoeken. 

 Op school volgen we de richtlijnen vanuit de landelijke overheid en de GGD. We volgen o.a. de laatste 
 beslisboom  . We vragen daarom uw aandacht voor de aanscherpingen  op het vlak van testen en 
 verkoudheid: Als een gezinslid of leerling een positieve zelftest heeft, dan moet het hele gezin in 
 quarantaine, totdat de GGD-test een negatieve uitslag geeft. En als een kind af en toe wat snotterig is, 
 moet het thuis blijven en moet er een GGD-test worden gedaan. U kunt dit per mail melden bij de 
 groepsleerkrachten of, als het voor schooltijd gaat spelen, telefonisch doorgeven. Houdt u de 
 groepsleerkracht(en) van uw kind als aanspreekpunt. 

 Als er reden is om iets te melden over de groep of over een klasgenoot waar uw kind veel mee 
 samenwerkt, dan doet de leerkracht dit, want het is belangrijk dat u dan zelf de juiste maatregelen kunt 
 nemen. Wij voeren deze extra taak zo goed mogelijk uit. Op urgente zaken reageren wij direct, bij minder 
 urgente zaken kan het een paar werkdagen duren. 

 We hopen op een paar gezellige sint- en kerstweken op onze school! 

 Een beetje afscheid! 
 Juf Anke Kleijwegt is aangenomen als Kangoeroeleerkracht! Uiteraard is dat heel fijn 
 voor haar en ook voor onze leerlingen, want dit betekent dat er weer elke week 
 Kangoeroeklas zal zijn. Helaas gaat daardoor wel haar werk in de Schatkamer stoppen. 
 Gelukkig verlaat ze De Bron niet, want op donderdag blijft ze haar taken als intern 
 begeleider samen met juf Hanneke doen. Ook haar ondersteuning binnen de school op 
 het vlak van hoogbegaafdheid blijft. Uiteraard wensen we als team onze collega veel 
 plezier bij deze mooie uitdaging! 

 Vervolg Schatkamer 
 Met een opvolger voor het Schatkamerwerk van juf Anke zijn we in gesprek. De leerlingen hebben voor de 
 decembermaand een project onderhanden, waarvan we benieuwd zijn welke opbrengst dit gaat opleveren. 
 We verwachten dat we na de kerstvakantie met een nieuwe leerkracht de Schatkamer kunnen vervolgen. 

 Leerplicht en verlof 
 Bij Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) kunt u terecht voor informatie en advies over leerrecht, 
 extra verlof, vrijstelling, schoolverzuim en kwalificatieplicht. Leerplicht wil u via ons graag nog eens 
 uitleggen wat de regels zijn rond verlof en (luxe) verzuim. We willen problemen op dit vlak graag 
 voorkomen door uit te leggen wat luxe verzuim is en hoe u problemen hiermee kunt voorkomen.  Lees meer 
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https://portal.csgdewaard.nl/mediabeheer/2021-2022/debron/nieuwsbrieven/2021-11-281816.211127%20brief%20nieuwe%20maatregelen%20CSG%20corona.pdf
https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Beslisboom-0-jaar-t_m-groep-8-BOinK-AJN-RIVM_-181021.pdf.pdf
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/19905-leerplicht-en-verlof


 Overblijf 
 We volgen het nieuwe rooster alweer een aantal maanden en de meeste kinderen blijven 3 dagen over. De 
 afgelopen weken zijn er nieuwe overblijfouders bij gekomen, waar wij erg blij mee zijn. Op dit moment zijn 
 er genoeg overblijf ouders als er niet te veel zieken zijn. 
 Zoals u heeft gelezen via de mail is Judith gestopt als overblijfcoördinator. Indien u 
 vragen heeft, kunt u deze richten aan Rianne Kers. 
 We merken dat er een groot verschil is bij de kinderen betreft de inhoud van de 
 broodtrommels. We zijn een gezonde school en willen u vragen geen 
 snoep/zoetigheid mee te geven. Er zijn genoeg gezonde alternatieven om mee te 
 geven, zoals komkommer, snoeptomaatjes, druiven etc. 

 Cultuureducatie op de Bron 
 De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben een paar weken geleden genoten 
 van de theatervoorstelling 
 “Inspecteur S”. Deze voorstelling werd gespeeld door Martin Soeters en ging over de Sint Elisabethsvloed 
 die deze maand 600 jaar geleden er voor heeft gezorgd dat de Hoeksche Waard zoals we hem nu kennen 
 is ontstaan. Een leuke voorstelling over een inspecteur die nu maar eens op zoek moest naar de dader. 
 Deze voorstelling is speciaal gemaakt voor alle kinderen uit de Hoeksche Waard. 

 Groep 5 en 6 hebben pas geleden les gehad van een echte orgelbouwer. De kinderen mochten in kleine 
 groepjes de organist helpen met de opbouw van een orgeltje en toen het orgel uiteindelijk in elkaar was 
 gezet heeft de organist 10 minuten lang voor deze beide groepen een fantastisch orgelspel laten horen. 
 Een muzikale ervaring! 

 Een aantal reeds geplande culturele activiteiten konden helaas niet doorgaan vanwege het aantal 
 besmettingen, maar we hopen dit in het voorjaar in te kunnen halen. 
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 Sinterklaasfeest 
 De verwachting is dat Sinterklaas en pieterbaas (bazen) vrijdag 3 december bij ons op 
 school langskomen. Natuurlijk willen wij er een echt feest van maken, maar wij moeten 
 wel rekening houden met de maatregelen rondom corona. Daarom komt er geen 
 grootse ontvangst op het plein waarbij iedereen aanwezig mag zijn. De bedoeling is 
 dat Sint en zijn gevolg arriveren als de schooldag begonnen is en dan plaatsnemen in 
 de hal van onze school. Iedere groep brengt daar een bezoekje aan Sint en zijn pieten. 
 Voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4 zitten er ieder jaar cadeautjes in de zak van 
 Piet en de kinderen van groep 5 t/m 8 maken voor elkaar surprises met daarin een 
 verrassing. Verder is er in iedere groep een gezellig ochtendprogramma en de school 
 gaat op normale tijd, om 12.30 uur, uit. 

 Laatste bericht uit de schooltuin 

 Kinderen uit de groepen 4 hebben in de nu bijna kale tuin 250 bloembollen gepoot! Wat zal dat straks mooi 
 en fleurig zijn als ze groeien en bloeien in het voorjaar! Zij kunnen vanuit het raam van hun klas  goed zien 
 of ze boven de grond komen groeien; wat een bofferds  . En van de bloemen genieten als het 
 voorjaar is! 
 Alle kruiden en groente zijn geoogst en lekker opgegeten. Deze week hebben we de spruitjes geoogst. De 
 tuin kan nu zich tijdens de winterperiode uitrusten en wij bedenken alvast wat we volgend jaar willen gaan 
 zaaien en stekken. Heeft u nog een idee? We horen het graag! Zoals rettich.... ? 

 Kerstviering 
 Op woensdag 22 december hopen we met de klassen het kerstfeest te 
 kunnen vieren. Over de tijden en de vorm hiervan, hoort u zo spoedig 
 mogelijk. 
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