
NIEUWSBRIEF - januari 2022
Kalender (alles onder voorbehoud van de corona-richtlijnen)
10 jan nieuwjaarsreceptie in de klas
11 jan luizencontrole
11 jan bezoek Nationaal Archief groep 7
14 jan zwemmen groep 5 en 7
17 jan start 3e kleutergroep
21 jan zwemmen groep 6 en 8
28 jan zwemmen groep 5 en 7

Sneller kerstvakantie dan gedacht
Het was even schrikken, toen tijdens de persconferentie de eerdere kerstvakantie werd aangekondigd. We
zijn erg blij dat we met de klassen toch een kerstfeest konden vieren. Op dit moment zien we er naar uit om
jullie allemaal weer zo snel mogelijk te ontmoeten, we hopen dat de school op maandag 10 januari gewoon
open kan gaan. Voor die tijd wensen we jullie allen een hele fijne vakantie en goede feestdagen toe. Op
naar een gezond en leerzaam 2022!

Nieuwsberichten
Hieronder vindt u een greep uit de leuke nieuwsberichten die op onze site, onder andere bij de groepen, te
vinden zijn:
● Start 3e kleutergroep
● Andere leerkracht voor de Schatkamer
● Sint in groep 1/2 en kerstviering
● Sint in groep 3
● Sint in groep 4 en kerstviering
● Sint in groep 8

Kind op maandag: Deze verhalen vertellen we
Afgelopen periode hebben we ons in de verhalen gericht op de stad Bethlehem, en de verhalen die zich
daar hebben plaatsgevonden, met als hoogtepunt het kerstverhaal. 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 waren 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! In het nieuwe jaar starten

we de verhalen op bij de doop van Jezus en vertellen we over zijn
werk en verhalen.

Sinterklaas op school
We hebben met elkaar het Sinterklaasfeest gevierd. Wat vonden we
het spannend. Toen we nog maar net op school waren en in de kring
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zaten, hoorden we gebonk. Het was het geluid van een trom. Even later stonden er ineens Pieten voor het
raam en natuurlijk ook Sinterklaas. Wat een feest!
De kleuters mochten om 9 uur al naar de hal waar de Sint en de Pieten klaar zaten. Sommige kinderen
vonden het heel spannend maar toen ze eenmaal op de bankjes zaten was dat snel over. Er waren
kinderen die een liedje wilde zingen of die een kunstje wilden doen. We hebben daarna met de Pieten
gedanst en toen nog met de hele klas laten horen hoe goed we kunnen zingen. We mochten een zak met
cadeautjes meenemen naar de klas. In groep 5 t/m 8 zijn er schitterende surprises gemaakt en uitgepakt.

Kerst op school
Op donderdag 16 december hebben wij in de groepen het Kerstfeest gevierd. Door de
schoolsluiting was dit een week eerder dan we gepland hadden. Gelukkig hadden we al
veel voorbereid. Zo stond de kerstboom al een aantal dagen te stralen in de klas, de juf
had lichtjes en andere versieringen opgehangen en de kinderen hadden allemaal een
lampion geknutseld. Toen we donderdagochtend in onze mooie kleren op school kwamen,
was het nog donker. We mochten allemaal het lichtje in onze lampion aan doen en de
lampion op onze tafel zetten. Samen met alle andere lichtjes en de kinderen in hun mooie
kerstkleding was het een sfeervol gezicht. Tijdens de viering hebben kinderen gedichtjes

opgezegd, mooie kerstliederen gezongen en
geluisterd naar een spiegelverhaal (Uit het boek “Het
mooiste geschenk”) dat de juf heeft voorgelezen. De
juf heeft ook nog verteld uit de bijbel over de geboorte van het kindje
Jezus.
Na het buitenspelen hebben de kinderen genoten van het drinken en al
het lekkers dat ze kregen van de activiteitencommissie “Kerst”. Verder
hebben we nog een hele gezellige ochtend en middag met elkaar
gehad. Na een paar ‘gewone lessen’ mochten de kinderen ‘s middags
kiezen; lekker spelen of film kijken.

Kerstkaartjes
Vanuit een initiatief van Hoeksche Waard Actief hebben de kinderen
kerstkaartjes versierd en beschreven. Deze kerstwensen zijn bedoeld
voor de bewoners van de verzorgingshuizen in de Hoeksche Waard.
De kinderen hebben hun uiterste best gedaan om er hele mooie
hartewensen van te maken. Dit zal vast een opsteker worden voor
onze ouderen en kwetsbaren in de tehuizen.

Het Vergeten Kind
Wij hebben als school in de week voor Kerst een inzamelingsactie gehouden voor de stichting ‘het
Vergeten Kind’. Deze stichting zet zich in voor kwetsbare, mishandelde of verwaarloosde kinderen. De
decembermaand staat voor gezellig samenzijn met familie en cadeautjes. Voor kinderen die verwaarloosd
of mishandeld worden, is dat geluk ver te zoeken. Kerstmis is zelden vrolijk en feest is het nooit. Deze
stichting richt zich op het duurzaam en structureel verbeteren van de situatie van kwetsbare kinderen in ons
land. De leerlingen hebben met elkaar meer dan €404,- meegebracht voor dit mooie doel. Daar hebben we
25 kinderen heel blij mee gemaakt. Onze hartelijke dank voor uw medewerking aan onze actie!

Nieuws van de Activiteitencommissie
Activiteitencommissie hoor ik u denken? Inderdaad. De Ouderraad van De Bron heeft besloten de
naam te wijzigen. We hopen dat de naam Activiteitencommissie duidelijker maakt dat dit een groep
ouders is die de school ondersteuning biedt bij diverse activiteiten zoals de boekenweek, Sinterklaasfeest,
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Kerst, Pasen, de slotweek en dergelijke. Voor volgend schooljaar is de Activiteitencommissie op zoek naar
2 nieuwe leden, waarvan er minimaal 1 affiniteit heeft met financiële administratie en dit leuk vindt om de
taak van penningmeester voor de activiteitencommissie op zich te nemen. Vindt u het leuk om bij te dragen
aan de voorbereiding en het gezellig en goed laten verlopen van de activiteiten die voor de kinderen op
school worden georganiseerd, meldt u dan aan bij 1 van de leden.

De activiteitencommissie bestaat uit:
Erika van Kralingen (voorzitter) Sabine Feelders
Lydia Drost (penningmeester) Sandra van Hal
Sandra Notenboom (secretaris) Wendie de Ruijter
Marilene Luijendijk Sabrina Vos
Marloes van Rossum Janina Lodder
Lisette Leusink Marieke Malgrom

Start 3e kleutergroep
Vanaf 17 januari gaan we een derde kleutergroep starten op De Bron. De laatste weken zaten we met 30
kleuters in 2 groepen en dat kon zo niet langer blijven. De ouders van onze jongste leerlingen zijn hier de
afgelopen weken over geïnformeerd.
In de huidige tijd van lerarentekorten is het een uitdaging om voldoende personeel voor de groepen te
vinden. Meerdere scholen om ons heen hebben vacatures die langere tijd open staan. Daarom, en om de
vertrouwde gezichten voor de kinderen te houden, hebben we gelukkig met eigen personeel de bezetting
goed rond kunnen krijgen.
In groep 1/2a gaat juf Ernate op maandag en dinsdag werken. Woensdag - vrijdag staat juf Ingrid Baars
voor de groep.
In groep 1/2b gaat juf Petra 4 dagen werken. Op woensdag komt juf Jannie in de groep werken. Daarnaast
komt een derdejaars student op dinsdag en woensdag meedraaien in de groep: juf Romy. Romy loopt
momenteel nog stage in groep 4.
Van maandag tot woensdag werkt juf Ingrid Timmerman in groep 1c. Op donderdag en vrijdag werkt juf
Rhea in deze groep.

De leerlingen van groep 1c kennen het lokaal al waar ze vanaf 17 januari les zullen krijgen en ook de juffen
zijn niet nieuw. In de eerste week na de kerstvakantie zullen wij met hen ook al een paar keer gaan spelen
en werken in het nieuwe lokaal. Op deze manier zal de overgang voor de kinderen soepel kunnen
verlopen. Mocht de scholensluiting verlengd worden, dan zullen we op een andere manier voor een
soepele overgang zorgen.

Andere leerkracht voor de Schatkamer
Nu juf Anke les is gaan geven in de Kangoeroeklas van CSG De Waard, zijn we op zoek gegaan naar een
goede vervanger, met specifieke kennis en ervaring op het vlak van meer- en hoogbegaafdheid, omdat we
de Schatkamer willen continueren.
We wisten al dat we enkele potentiele kandidaten in huis hadden… Daarom zijn we er blij mee dat juf
Yvette in de Schatkamer gaat werken. Op donderdag zal zij een deel van de dag besteden aan het werk in
de Schatkamer, naast haar werkzaamheden als leerkracht in groep 4.

Groep 4 blijft 3 dagen gesplitst en gaat 2 dagen samen in één groep
Aan het begin van het schooljaar hebben wij de keuze kunnen maken om de twee groepen 3 van vorig jaar
als twee losse groepen 4 te kunnen laten starten. Uiteraard zijn wij van mening dat dat deze start een
zinvolle investering is geweest, die wij als team bewust zo hebben gedaan. Ondertussen is de tijd echter
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aangebroken om hier verandering in aan te brengen.
Na de kerstvakantie gaan we op woensdag en donderdag met één groep 4 werken. Op woensdag staat juf
Yvette voor de hele groep en op donderdag juf Saskia. Juf Jannie is op woensdag bij de kleuters ingezet.
Op donderdag zal juf Yvette nog wel een deel van de dag voor gerichte ondersteuning in groep 4 zijn.

Deze verandering is niet alleen ingegeven door personele uitdagingen. Wij verwachten dat het ook voor de
groep van toegevoegde waarde is om twee dagen in de week in één grote groep te zitten. Het wil ook niet
zeggen dat het besluit genomen is om op termijn de groep alle dagen samen te voegen. Dit hangt af van de
ontwikkeling van de leerlingen, de bekostigingsbesluiten vanuit het Ministerie en de mate waarin de school
al dan niet blijft groeien.
Uiteraard volgen wij als directie en team van De Bron de ontwikkeling van de groep nauwgezet, net zoals
we dat ook bij onze andere groepen doen. We gaan onze assistenten bovendien meer inzetten in deze
groep.

Leestips voor thuis
Nog even en dan is het weer kerstvakantie, nu de scholen een week extra vakantie hebben is  het
belangrijk dat de kinderen blijven lezen. De bibliotheek Hoeksche Waard heeft wat leestips verzameld.

Kerst leesbingo voor kinderen thuis
Met de leesbingo worden de kinderen gestimuleerd om in de kerstvakantie lekker te blijven lezen. Lezen op
de wc of lezen in een boom, het kan allemaal. Hiernaast is deze bingokaart toegevoegd met leuke speelse
opdrachten om het lezen in de kerstvakantie te stimuleren. Iedere keer als er een opdracht gedaan is, mag
het afgestreept worden. Leuk als de ouders ook meedoen!

Online leestips
Op de website van Bibliotheek Hoeksche Waard,
onder het kopje Actueel/digitaal aanbod voor thuis,
zijn allerlei handige links naar bijvoorbeeld:
Jeugdbibliotheek.nl (leestips en informatie zoeken
voor een werkstuk) de Voorleeshoek, karaoke
lezen/luisteren met Yoleo een website met online
boeken, en online prentenboeken met Bereslim.
Ook is er nog de online bibliotheek app met
e-books en luisterboeken.

Escaperoom voor thuis
Op de website van de bibliotheek, onder het kopje
speciaal voor – kinderen 6 – 12 jaar, kun je een
hele leuke escaperoom vinden, deze is speciaal
gemaakt voor kinderen vanaf 9 jaar. Ga snel naar
de site en bevrijd de kat Ziezo uit de bibliotheek!
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Namens het team van de Bron:
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