
NIEUWSBRIEF - maart 2022
Kalender
28 feb-4 mrt voorjaarsvakantie
7 mrt luizencontrole
11 mrt zwemmen groep 5 en 7
15 mrt De Doelen → Rotterdams Philharmonisch orkest groepen 3, 4a en 4b
16 mrt Juffendag groepen 3, 4a en 4b
17 mrt Nationaal Archief den Haag groep 8
18 mrt zwemmen groep 6 en 8
22 mrt verkeer groep 4
25 mrt zwemmen groep 5 en 7
29 mrt theorie verkeersexamen groep 7
29 mrt Bezoek HWL groep 3

Nieuwsberichten
Hieronder vindt u een greep uit de leuke nieuwsberichten die op onze site, onder andere bij de groepen, te
vinden zijn:
● Goodbye-woorden van juf Edith
● Overblijfkrachten gezocht
● Vacature conciërge en leerkracht vervanging bevallingsverlof
● Zoekt u mee naar nóg een nieuw teamlid?!
● Nieuw meubilair voor zelfstandig werken of groepswerk
● Winter groep 1c
● Woeste Willem groep 1/2a
● Piraten groep 1/2b
● Vroeger groep 3
● Lef, samenwerken en vertrouwen groep 5
● Groep 8 en 3 lezen samen
● Even voorstellen
● Cultuur op De Bron
● Afscheid juf Saskia

Kind op maandag: Deze verhalen vertellen we
De leerlingen van Jezus kijken hun ogen uit, in de verhalen van deze periode. Ze zien
Jezus over het water gaan, zieke mensen genezen en brood delen met duizenden
mensen. Op een hoge berg zien een paar leerlingen hoe groot en bijzonder Jezus is. En
bij het open graf ontdekken ze iets dat ze nooit voor mogelijk hadden gehouden. Er is
meer te zien dan je dacht! De komende maand vertellen we verhalen uit Marcus. We
bereiden ons voor op de Pasen en oefenen liedjes voor de Paasviering: klap in je
handen van blijdschap en Hosanna, Hosanna.

Paasviering
Op woensdag 13 april vieren we met alle kinderen uit alle klassen samen de paasviering. De viering gaan
we in een kerkzaal doen, maar helaas nog zonder ouders. Verdere informatie volgt nog.



Goodbye-woorden van juf Edith
Ik zit alweer even naar mijn toetsenbord te staren, omdat ik niet weet hoe ik moet overbrengen wat de bijna
10 jaar op De Bron voor mij betekend hebben. Inderdaad, bijna voltooid verleden tijd. Na bijna 10 jaar héél

veel lief en een beetje leed op De
Bron gedeeld te hebben, heb ik
besloten om per 1 april 2022 een
nieuwe uitdaging aan te gaan bij
SOS international. Nooit gedacht
dat, toen ik als vrijwilligster op De
Bron kwam werken, ik zo lang zou
blijven. De glimoogjes, knuffels,
melksnorren, ongezouten mening,
traantjes, maar het allerbelang-
rijkste het vertrouwen wat ik van
jullie kinderen heb gekregen, is zó
mooi. Alhoewel ik weet dat ik de

kinderen, de (scheve) pleisters plakken en niet te vergeten mijn geweldige, bevlogen collega’s ga missen,
kijk ik ook uit naar de nieuwe uitdaging. Heel erg bedankt voor alles!

Dit betekent ook dat we voor onze school op zoek
gaan naar een nieuwe conciërge! De vacature vindt u
hier en deelt u hem gerust…

Afscheid juf Saskia
Helaas moeten we afscheid nemen van onze goede
leerkracht en fijne collega juf Saskia. De kinderen
hebben met tekeningen, snoeperijen en cadeautjes de
juf laten weten hoeveel zij hun juf gaan missen.
Ook het team heeft afscheid genomen. We wensen
haar succes en veel plezier op haar nieuwe werkplek.
We gaan haar missen!

Even voorstellen: juf Chantal
Ik ben Chantal Kabbedijk, 28 jaar en woon samen in Oud-Beijerland. Op dit
moment ben ik in verwachting van ons eerste kindje. In mijn vrije tijd ga ik naar de
sportschool, lees ik boeken, breng ik tijd door met vrienden en familie en ben ik
graag in de natuur te vinden. Ik ben eigenlijk opgeleid als psycholoog, maar om
dichterbij de ontwikkeling van kinderen te staan, heb ik ervoor gekozen om daarna
de lerarenopleiding te volgen. Dit is erg goed bevallen en ik heb het naar mijn zin in
het onderwijs. Toch ervaar ik de psychologie als een waardevolle aanvulling in het
werken met kinderen. Numansdorp is voor mij een bekende plek, daar waar ikzelf
ruim 20 jaar gewoond heb. Ik kijk er naar uit om bij De Bron in de groepen 4 aan de
slag te gaan! We zullen elkaar na de voorjaarsvakantie vast tegenkomen.

Zoekt u mee naar nóg een nieuw teamlid?!
Zoals u hebt gelezen hebben we uit een eerdere sollicitatieronde juf Chantal kunnen benoemen, die na de
voorjaarsvakantie in groep 4 komt werken. Bovendien hebben we nog iemand gevonden die na de
zomervakantie bij ons kan komen werken…
ECHTER… voor het verlof van juf Aniek heeft zich nog geen geschikte kandidaat gemeld!
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Hier vindt u een nieuwe vacature. Mocht u iemand weten die tot de zomervakantie of zelfs tot de
herfstvakantie hierin een rol zou kunnen vervullen, wilt u diegene dan tippen?

Binnen ons team bereiden we een plan B voor, zodat we met eigen personeel groep 8 de laatste periode
goed kunnen blijven begeleiden. Er volgen voor hen nog een aantal belangrijke en leuke weken! Welke
collega’s dit werk gaan doen, daar zijn wij intern nog over aan het afstemmen, maar het zal mogelijk ook
voor de groep van uw kind wat gaan betekenen.

Nieuw meubilair voor zelfstandig leren of groepswerk
Afgelopen vrijdag is het eerste deel van het nieuwe meubilair
ontvangen. Een aantal mooie treinzits, leuke wiebelkrukken
en een groot aantal kleine driehoektafels. Zo vormen we de
crea om tot een leerplein, zodat de leerlingen in groepjes aan
het werk kunnen. Maar ook zodat er rustige plekken zijn waar
een kind geconcentreerd aan de slag kan.
Ook bij de groepen 3 en 4 richten we de hal opnieuw in.
Wanneer de rest van het meubilair aankomt, is nog
onduidelijk, maar het begin is er!

Overblijfkrachten gezocht
Wij zijn nog steeds hard op zoek naar overblijfkrachten.

Helaas vallen er nog wekelijks overblijfkrachten uit vanwege ziekte of quarantaine door corona.
Helpt u ons uit de brand door de kinderen een fijne overblijf tijd geven. Samen eten en het buiten spelen
begeleiden. Aanmelden kan via overblijvendebron@gmail.com, ook met vragen kunt u hier terecht.

Bezoek aan museum Hoeksche Waard
Groep 3 bracht donderdag 24 februari een bezoek aan het museum Hoeksche Waard. We werden
opgehaald met een oude ZWN bus. In het museum deden de kinderen een speurtocht en leerden van alles
over vlas, de winkels van vroeger, de school van vroeger en nog veel meer. De kinderen mochten ook op
klompen lopen en op met een griffel schrijven. Het was een leuke en leerzame ochtend.

Na-corona tijd
Gelukkig gaat de corona-druk een beetje van het onderwijs af. Voor de groepen met de jongste kinderen
gaan we weer inloopmomenten plannen. Het halen en brengen van de kleuters laten we zoals het nu gaat:
het bevordert de zelfstandigheid van de leerlingen en ze doen dat heel erg goed!
Ook voor oudergesprekken zijn ouders weer vaker welkom in de school.
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Cultuureducatie

Poëzie
In de laatste week voor de voorjaarsvakantie stond in alle groepen de discipline “POËZIE” centraal. Iedere
groep heeft op een eigen manier invulling gegeven aan het spelen met taal.
Wat is poëzie nou eigenlijk?
"Een gedicht is een ding van taal. Dichters gebruiken vaak woorden die mooi
bij elkaar klinken. Dat kan met behulp van eindrijm, maar ook met beginrijm,
middenrijm of alliteratie. Zij gebruiken vaak vergelijkingen en originele
beelden. Hoewel een gedicht meestal minder woorden telt dan een verhaal,
staat er vaak een heleboel. De taal is namelijk heel compact en roept veel
gedachtes op. Een gedicht kan grappig, serieus of verdrietig zijn. Alles kan
en alles mag."
Wat leren kinderen van poëzie?
"Gedichten zijn een vrije manier van omgaan met taal. Er zijn namelijk geen
regels voor een gedicht. Je mag bijvoorbeeld zelf woorden verzinnen, je mag
zelfs zinnen schrijven die grammaticaal niet correct zijn... Zowel bij het
schrijven als bij het lezen ben je vrij.”

Kun jij iets tekenen
bij woorden
bij de dingen die ik zeg?
teken dan
een gat in de dag
kou
wind
een brok in de keel
of dikke pech
teken een kuch
een zucht
de geur van vers brood
de tijd
een ogenblik
het begin of het eind
van een plan
teken de plek waar ooit
de plek waar nooit

de plek waar
straks
iets zal gebeuren
teken de pijn van een duw
de smaak van zee
er is zoveel
wat ik wil zien
zoals liefde
later
ooit en misschien
maak beelden
bij mijn gedicht
maar voel je vrij:
deze woorden
zijn van jou
ook al kwamen ze uit mij.

Bron: Rian Visser, Gepubliceerd in Querido’s
poëziespektakel Nr 3 en Dichter. Nr 10

Slagwerk in de klas
In de weken na de voorjaarsvakantie gaan de kinderen tijdens extra
muzieklessen kennis maken met slagwerk, klein en groot en de viool. In contact
met de muziekvereniging Wilhelmina uit Numansdorp was er een vraag of de
slagwerkdocenten hun instrumenten mogen presenteren in de klassen. Het lijkt
ons heel leuk en interessant voor de kinderen om hiermee kennis te kunnen
maken, dus wij hebben ja gezegd tegen dit aanbod!

Op bezoek in de Doelen
De groepen 3 en 4 gaan op dinsdag 15 maart naar een voorstelling van het Rotterdams Philharmonisch
orkest in de Doelen. Het thema is “Feest”.
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Naar het Nationaal Archief
Groep 8 gaat donderdag 17 maart naar het Nationaal Archief in den Haag. Zij bezoeken daar de
tentoonstelling: Handel en slavernij
Leerlingen ervaren in dit onderwijsprogramma dat de Nederlandse handel veel welvaart heeft opgeleverd,
maar ook dat grote groepen mensen hieronder geleden hebben. Handel en slavernij zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Tijdens de les kruipen de leerlingen bijvoorbeeld in de huid van het ontvoerde Afrikaanse
kind Quaco of Roelof Blok, directeur bij de VOC. Het vervoer naar het Nationaal Archief wordt geheel
verzorgd per bus.

Nieuwsbrief CBS De Bron maart 2022 5



Nieuwsbrief CBS De Bron maart 2022 6


