
NIEUWSBRIEF - februari 2022
Kalender
26 jan- 5 feb Voorleesdagen groep 1-8
4 feb zwemmen groep 6 en 8
11 feb zwemmen groep 5 en 7
14 en 16 feb adviesgesprekken groep 8
16 feb rapport mee alle groepen
18 feb studiedag; alle leerlingen zijn vrij! alle groepen
21-25 feb rapportgesprekken groepen 1-7
24 feb bezoek museum HW groep 3
25 feb zwemmen groep 6 en 8
28 feb-4 mrt voorjaarsvakantie

Nieuwsberichten
Hieronder vindt u een greep uit de leuke nieuwsberichten die op onze site, onder andere bij de groepen, te
vinden zijn:
● Groep 1c van start
● Winter in groep 1/2a
● Winter in groep 1/2b
● Nieuws uit groep 3
● Code kraken groep 5
● De Bron krijgt ruimte voor nieuwe teamleden
● Alternatieve nieuwjaarsreceptie
● Museumbezoek groep 3
● Voorleesdagen
● Gezinnen gezocht

Kind op maandag: Deze verhalen vertellen we
Het thema van deze periode is ‘vijfduizend volgers’. In onze tijd zijn veel mensen te volgen op sociale
media. Sommigen hebben duizenden of zelfs miljoenen volgers. In Jezus’ tijd bestonden deze sociale

media nog niet. Toch waren er in korte tijd heel veel
mensen die zich bij hem aansloten. Zij ontdekten wat het
betekent als je Jezus volgt. Het gaat Jezus niet om het
aantal ‘likes’, hij is niet op zoek naar volgers om te laten
zien hoe geweldig hij is. Jezus wil dat mensen hem volgen
zodat ze meegaan op de weg naar het geluk. Dat liet hij
bijvoorbeeld zien op de dag dat hij vijfduizend mensen te
eten gaf met vijf broden en twee vissen. Jezus volgen
betekent dat je ontdekt hoe God voor mensen zorgt. Deze
vijfduizend volgers waren eigenlijk nog maar het begin!

Ouderportaal en ouderapp
Via deze link kunt u lezen hoe u toegang krijgt tot het ouderportaal van ons leerlingvolgsysteem & de
ouderapp van CSG De Waard. Mocht één van de beide systemen bij u niet werken, dan vernemen wij dat
graag van u op adm.debron@csgdewaard.nl.

https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/20654-derde-kleutergroep-van-start
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/20709-thema-winter
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/20721-thema-winter
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/20693-dit-doen-we-in-groep-3
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/20796-code-kraken-in-groep-5
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/20604-de-bron-krijgt-ruimte-voor-nieuwe-teamleden
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/20610-alternatieve-nieuwjaarsreceptie
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/20764-bezoek-museum-hoeksche-waard-groep-3
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/20765-nationale-voorleesdagen
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/20766-gezinnen-gezocht
https://docs.google.com/document/d/15XCpybBgqeeaHRpYyEyO0r3OAevgH6Qje305cQbF5TE/edit
mailto:adm.debron@csgdewaard.nl


De Bron krijgt ruimte voor nieuwe teamleden
De afgelopen week heeft de sollicitatiecommissie gesprekken gevoerd met enkele leerkrachten die graag
op De Bron willen komen werken. We kunnen u laten weten dat juf Chantal Kabbedijk als nieuwe leerkracht
op onze school komt werken! Zij komt op donderdag en vrijdag in de groepen 4 werken en is daarnaast nog
een dag beschikbaar. Ze kan al op 1 maart starten, want ze had al opgezegd bij haar huidige werkgever…
Daar zijn we uiteraard heel blij mee.
Deze nieuwe juf komt echter niet alleen… Juf Chantal is al in verwachting! Dit betekent dat ze waarschijnlijk
de laatste 4 schoolweken er niet zal zijn. De sollicitatiecommissie heeft geselecteerd op ‘bij het team
passen’, kwaliteit en de verwachte langdure inzetbaarheid voor de school. Bovendien blijft het een gezonde
en goede reden om met verlof te gaan!
Eerdaags komt ze kennismaken op school en dan zal ze ook zorgen dat ze zichzelf voorstelt via de
nieuwsbrief.
Overigens zijn we met nog 2 potentiële nieuwe teamleden in gesprek voor na de zomervakantie, aangezien
juf Nel met pensioen gaat en juf Aniek in de zomervakantie haar kindje verwacht.

Voor de periode tussen de mei- en zomervakantie hebben we voor groep 8 helaas nog geen invulling.
De vacature kunt u hier nog online vinden, maar binnenkort gaan we er één voor in de plaats zetten voor
de periode mei- tot zomervakantie. Kent u iemand die in deze periode één of enkele dagen beschikbaar is?
Wilt u hem/haar dan attenderen op deze vacature op
onze fijne school?!

Alternatieve nieuwjaarsreceptie
Gelukkig konden we met bijna alle kinderen en juffen
& meesters afgelopen maandag weer starten op
school! Om dat te vieren had de
Activiteitencommissie een alternatieve
nieuwjaarsreceptie bedacht. Dit jaar geen echte
receptie, met een 'hapje en een drankje' op een
dienblad, maar toch was er voor elk kind iets lekkers.

Start groep 1c
Inmiddels is de derde kleutergroep al een paar weken gestart. We zijn
blij dat de kleutergroepen, met dank aan onze collega’s, zo konden
uitbreiden. De groep is met 12 kinderen gestart en er komen steeds
kinderen bij, de klas groeit al lekker. Er wordt nu over het thema
‘winter’ gewerkt en dat is in de klas al duidelijk te zien.

Cultuureducatie: Voorleesdagen
Afgelopen woensdag 26 januari 2022 begonnen de Nationale
Voorleesdagen en deze duren t/m 5 februari. Doelstelling van deze
jaarlijkse campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen. De
campagne benadrukt de voordelen van het (voor)lezen, waaronder
het positieve effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip, een
beter begrip van de wereld om je heen en het aanhalen van de band
tussen de voorlezer en het kind(eren).Op de Bron hebben wij daarom
ook in iedere groep het “voorlezen” centraal gesteld.
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https://portal.csgdewaard.nl/mediabeheer/2021-2022/debron/nieuwsbrieven/2022-01-121345.220110%20advertentie%20leerkracht%20De%20Bron.pdf


In de groepen 1 t/m 3 is het prentenboek van het jaar (2022) voorgelezen “MAAR EERST VING IK EEN
MONSTER en in de groepen 4 t/m 8 is er voorgelezen uit lievelingsboeken. Traditioneel worden deze
landelijke voorleesdagen altijd geopend met een voorleesontbijt, daarom werden alle leerlingen van onze
school (coronaproof) getrakteerd op een stukje ontbijtkoek tijdens het voorlezen!

Bezoek museum Hoeksche Waard groep 3
Op donderdag 24 februari wordt groep 3 verwacht voor een speurtocht “zoeken en vinden” in Museum HW
in Heinenoord. De kinderen worden vervoerd per oldtimerbus, dus deze geheel verzorgde excursie is
helemaal in oude stijl. Deze erfgoedles vindt plaats onder schooltijd, dus de kinderen worden normale
schooltijd op school verwacht en zijn weer op tijd terug.
In het museum speuren de kinderen met een fotoboekje en een vragenlijst naar voorwerpen, waardoor de
kinderen aan het denken gezet worden over het leven van vroeger. Museummedewerkers geven daarbij
uitleg. Voor de verwerkingsles op school krijgen de kinderen een kleurplaat, een puzzel en antwoorden
mee.

Gezinnen gezocht
Herkent u dat? Soms zit alles tegen, stapelen problemen
zich op binnen een gezin. Ouders kunnen met heel veel
moeite alle ballen in de lucht houden. Ze hebben weinig puf
over voor de opvoeding, waardoor de kinderen soms
te weinig aandacht krijgen. Er hoeft dan maar iets te
gebeuren of… Buurtgezinnen.nl zoekt voor overbelaste
gezinnen een steungezin in de buurt, zodat ouders weer op
adem kunnen komen en kinderen zich positief kunnen blijven
ontwikkelen. Kan uw gezin wel wat ondersteuning gebruiken
of wil je juist steungezin zijn? Kijk op buurtgezinnen.nl voor meer informatie.

Overblijfkrachten gezocht
Wij zijn hard opnieuw op zoek naar overblijfkrachten. Helaas vallen er nog wekelijks overblijfkrachten uit
vanwege ziekte of quarantaine door corona.
Helpt u ons deze periode door? Met elkaar 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.

Schoolfruit
Iedere week, op woensdag, donderdag en vrijdag, krijgen wij door
Brussel gesubsidieerd schoolfruit/groenten, dit om kinderen bekend te
maken met nieuwe smaken. Onwijs leuk initiatief, ware het niet dat we
af en toe erg bewerkelijke, of te weinig, of te beurse producten krijgen.
Helaas is de subsidie niet toereikend voor A-kwaliteit of meer variatie.
Wij hebben daarom besloten om voor de groepen 1 t/m 3 eea schoon te
maken en te verdelen en voor de groepen 4 t/m 8 staat er een bak,
schaal of krat waar de kinderen voor de ochtendpauze uit kunnen
pakken. Er wordt voor deze groepen dus niet meer klassikaal geproefd.
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https://www.buurtgezinnen.nl/
mailto:overblijvendebron@gmail.com

