
NIEUWSBRIEF - april 2022
Kalender
1 april zwemmen groep 6 en 8
4 april studiedag; alle leerlingen zijn vrij!
5 april bezoek aan de boerderij 1C
6 april open dag
8 april zwemmen groep 5 en 7
11 april verkeer groep 4
13 april paasviering alle groepen
14 april extra vrije dag; alle leerlingen zijn vrij!
15 en 18 april Goede vrijdag en 2e Paasdag; alle leerlingen zijn vrij
20 april Juffendag groep 7
20 en 21 april IEP toets (let op: gewijzigde datum) groep 8
22 april koningsspelen alle groepen
25 april-6 mei meivakantie

Nieuwsberichten
Hieronder vindt u een greep uit de leuke nieuwsberichten die op onze site, onder andere bij de groepen, te
vinden zijn:
● Communicatie in groep 1/2a
● Communicatie en Pannenkoekdag groep 1/2b
● De Doelen groep 4
● Juffenfeest groep 4
● Nationaal Archief groep 8

Kind op maandag: Deze verhalen vertellen we
‘Open je ogen’ is het thema van deze periode. Als we de Bijbelverhalen lezen, kijken we onze ogen uit. We
zien Jezus over het water lopen, we zien hoe Hij zieke mensen geneest. Hoe Hij brood deelt met
duizenden mensen en hoe Hij de kleinste vooropstelt. Zo gaan we vol indrukken en beelden op weg naar
Pasen. We horen dat Jezus sterft aan het kruis: een donkere dag, waarop je misschien liever je ogen dicht
zou doen om niet te zien wat er gebeurt. Maar met Pasen vieren
we dat God altijd weer roept: ‘Open je ogen!’ Er is een nieuw
begin. We lezen in deze periode uit Marcus, dat is waarschijnlijk
het oudste Evangelie dat in de Bijbel staat. Marcus vertelt het
ene verhaal na het andere, om duidelijk te maken wie Jezus is
en wat zijn boodschap is voor alle mensen. We hopen dat de
verhalen opnieuw tot leven komen in de klas. En dat ze ogen
blijven openen voor het goede nieuws in de wereld van vandaag.
We leren veel liederen aan, onder andere: Samen op weg naar
Pasen, wij vieren feest en de steen is weg.

Open dag
Woensdag 6 april is het open dag. Als u nog (nieuwe) ouders kent vinden we het fijn als u hen van harte
uitnodigt! De poster hebt u als het goed is allemaal thuis ontvangen.

https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/21713-open-dag-op-de-bron
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/21531-thema-communicatie
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/21550-thema-communicatie-en-nationale-pannenkoekdag
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/21436-uitstapje-naar-de-doelen-in-rotterdam
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/21476-juffenfeest
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/21517-bezoek-nationaal-archief-groep-8
https://www.youtube.com/watch?v=HBatAUI6OiM
https://www.youtube.com/watch?v=HBatAUI6OiM
https://www.youtube.com/watch?v=7n3AdGXVldI
https://www.youtube.com/watch?v=Ov-GVIbQBuI
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/21713-open-dag-op-de-bron


Afscheid van juf Edith
Donderdag 31 maart hebben we afscheid genomen van juf Edith.
Ze is door alle kinderen enorm in de bloemetjes gezet, wat een
mooi moment! Met elkaar hebben we een heel mooi bedrag
opgehaald, wat juf Edith heel graag wil besteden als gift voor het
Diabetes Fonds. Hartelijk dank voor uw bijdrage! We zullen haar
betrokkenheid, enthousiasme en vrolijke grappen enorm missen,
maar wensen juf Edith ook alle goeds toe in haar nieuwe baan!

Even voorstellen: onze
nieuwe conciërge
Mijn naam is Diane Scherpenisse.
Naast mijn werk als conciërge op
De Vliet in Klaaswaal kom ik,
vanaf a.s. maandag, ook op De
Bron als conciërge werken.
Inmiddels heb ik al jarenlange
ervaring in dit werk en ik doe het
met veel plezier!

Ik ben een echte Hoeksche Waardse, opgegroeid in Puttershoek en woon
nu alweer 27 jaar in Strijen. Ik heb 2 jongens van 25 en 27 jaar. Zwemmen,
wandelen en fietsen doe ik graag en als ik eens stil zit dan is dat voor een
goed boek of een film, puzzelen of tekenen en ik ben altijd in voor een
spelletje.

Op maandag-, woensdag- en donderdagochtend en dinsdagmiddag werk ik op De Bron. Ik heb er veel zin
in om jullie, ouders en kinderen, te leren kennen.

Kanjertraining
Aanstaande maandag is er weer een studiedag en zal het team
zich verder verdiepen in het inzetten van de Kanjertraining. Al een
half jaar werken we nu met deze methode en we zien dat de
kinderen zich sommige begrippen eigen maken. De
basisafspraken zijn bij iedereen bekend en allemaal doen we ons
best om ‘de witte pet’ (=te vertrouwen en eerlijk) op te
hebben/zetten/houden.  Natuurlijk gaat het nog wel eens mis, en
dan is het fijn om deze afspraken als ‘kapstok’ te hebben. We
leren samen gevoelens herkennen, en ook wat je er mee kunt
doen. We bouwen aan onderling vertrouwen in de groep, door
spelletjes en werkvormen.

Oproep: meld toekomstige leerlingen aan…
De eerste gesprekken over de formatie voor volgend schooljaar
zijn al geweest. Heeft u een zoon of dochter die ouder is dan 2,5
jaar én die nog niet is ingeschreven, wilt u dit dan zo spoedig
mogelijk doen? Oók als uw kind in de loop van volgend schooljaar
4 wordt, is het voor ons heel belangrijk dat we al weten dat hij of

zij komt, zodat we weten hoeveel kleutergroepen we moeten starten. Een inschrijfformulier kunt u
downloaden vanaf de website of op school ophalen bij meester Marco of de conciërge.
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Lentekriebels
Elke school wordt geacht jaarlijks seksuele voorlichting te geven aan de leerlingen. Op de Bron hebben we
samen met de leerkrachten gekozen voor onderwerpen die passen bij de leeftijd van de kinderen. In de
komende periode (april/mei) gaan wij werken over de volgende onderwerpen. Op de weekplanning op de
site kunt u zien wanneer per groep de lessen gegeven zullen worden. U mag rekenen dat we hier
zorgvuldig mee omgaan op een wijze die past binnen onze identiteit.

Groep: Onderwerpen:

Groep 1 & 2 Ik vind jou lief
Wil je mijn vriendje zijn?

Groep 3 Jongens en meisjes
Hoe ben jij geboren?

Groep 4 Hoe ben jij geboren?
Wie vind je speciaal?

Groep 5 Dit ben ik. (Kwaliteiten en talenten/wat maakt iedereen zo speciaal?)
Zullen we vrienden zijn? (Hoe word je vrienden en hoe onderhoud je vriendschappen?)

Groep 6 Gezocht: een vriend!
Verliefd

Groep 7 Vriendschap en verliefdheid
Internetvrienden
Mannen en vrouwen

Groep 8 Puberteit
Verliefdheid en verkering
Wat zie jij in de media?
Verliefdheid en seksuele oriëntatie

Paasviering
Op woensdag 13 april vieren de leerlingen en leerkrachten de paasviering. De
viering is onder schooltijd en zal plaatsvinden in de Hervormde kerk. U kunt
hem vanuit huis volgen via een livestream. De link van deze livestream
ontvangt u op een later tijdstip. Mag uw zoon of dochter vanwege
privacyredenen niet te zien zijn op de livestream, dan kunt u dit laten weten
aan de leerkracht van de groep. Let wel op: Alle groepen zingen een lied
voorin de kerk. Mocht uw zoon of dochter niet op de livestream mogen, dan
kan hij of zij ook niet mee naar voren. Beeldmateriaal wordt overigens niet
bewaard.

Alle groepen gaan deze ochtend lopend naar de kerk, een fiets meenemen is dus niet nodig.
Wel willen we aan de leerlingen vragen om een bord, beker, bestek en een plastic tasje/zakje mee te
nemen voor een kleine traktatie deze dag. Wilt u wel de pauzehap en het drinken meegeven voor als we
terugkomen uit de kerk?
Wij kijken uit naar een mooie paasviering.

De leerlingen zijn om 12.30 uur gewoon op school en mogen dus op school worden opgehaald.
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Nationaal Archief groep 8
Groep 8 heeft een bezoek gebracht aan het Nationaal Archief. Met de bus gingen we
op weg richting Den Haag. Dit alleen al was een uitje na zo'n lange tijd! De
snoepzakken werden dan ook heerlijk genuttigd en er werd hier en daar gehandeld. We
gingen immers dan ook naar de tentoonstelling 'Handel en Slavernij' tijdens de Gouden
Eeuw. In het archief mochten we echt de kelder (depot) in en hebben daar originele
kaarten van wel 400 jaar oud bekeken. Met daarop plantages uit bijv. Suriname. Ook
gingen we in een soort escape-roomachtige ruimte in groepjes aan de slag met tablets
en zaklampen. Ieder groepje kreeg een historisch persoon, die echt heeft geleefd, om
mee te 'appen' en zo de puzzels en raadsels te ontrafelen. Erg gaaf!
Het was een enorm leuke en leerzame ochtend!

Typecursus
Er zijn veel leerlingen gestart met de typecursus en dat zien we terug in de klas. Ook zijn er enkele
leerlingen die wel enthousiast begonnen zijn, maar om één of andere reden niet verder zijn gegaan. Hierbij
even een reminder om de lessen weer op te pakken, zodat zij voor het eind van het schooljaar ook hun
diploma in ontvangst kunnen nemen.

Cultuureducatie
In de maand maart stond het thema ‘kunst’ centraal in de crea
lessen binnen onze school. In deze “expressie” lessen werd
aandacht geschonken aan de moderne kunst van de
kunstenaar Keith Haring. Zijn werk komt uit de pop art en
graffiti stroming in de kunst.

In iedere groep gingen de kinderen aan de slag met papier,
potlood, schaar, stiften, verf e.d. en verschenen er echte
kunstwerkjes die niet onderdoen voor een echte “Haring”.
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Koningsspelen
Op 22 april is het zover: Koningsspelen 2022. Wat gaan we die dag doen:

De kleutergroepen doen die dag een spellencircuit buiten op het plein.
9.00 - 10.00 uur gr 1/ 2B
10.00 - 11.00 uur gr 1C
11.00 - 12.00 uur gr 1/ 2A
Er worden 8 ouders per groep gevraagd om de spelletjes te begeleiden. De kinderen
krijgen een spellenkaart. De kinderen mogen ook met hun fiets/step naar school
komen zodat ze hun fiets/step kunnen versieren.

De groepen 3 & 4 gaan van 10.00 - 11.15 uur gezamenlijk spelen en sporten in de
gymzaal olv. de gymleraren Mervyn en Stefan. Groep 3 begint deze dag dus niet in de gymzaal maar
gewoon op school. De overige tijd zullen ze ook invullen met feestelijke activiteiten.

De groepen 5 & 6 gaan gezamenlijk vrij zwemmen van 10.00 - 11.00 uur én gezamenlijk spelen/sporten in
de gymzaal van 11.30 - 12.30 uur olv. de gymleraren Mervyn en Stefan. Zij gaan vanaf de gymzaal direct
naar huis. Er is ook een mogelijkheid dat uw kind met de leerkracht mee terug naar school fietst. Uw kind
mag dat doorgeven aan de leerkracht. Ze moeten die dag op de fiets naar school komen.

De groepen 7 & 8 starten die ochtend gezamenlijk in de gymzaal van 8.30 - 9.45 uur olv. Mervyn en Stefan.
Groep 7 gaat ook nog vrij zwemmen van 11.00 - 12.00 uur.
Groep 8 blijft op school omdat zij “afscheid” nemen van juf Aniek. Ook deze groepen moeten die dag op de
fiets naar school komen.

Schoolreis
Eindelijk is het weer zover…..we kunnen weer op schoolreis met de bus!
Dinsdag 24 mei vertrekken we met de groepen 1 t/m 3 naar Plaswijckpark
in Rotterdam.
De groepen 4 t/m 7 gaan naar het pretpark Duinrell in Wassenaar.
Binnenkort kunt u een e-mail verwachten van de activiteitencommissie
om de betaling te voldoen. Via school krijgt u de overige informatie.

Wat betreft de begeleiding worden eerst de leden van de
activiteitencommissie en de leden van de MR benaderd. Indien wij meer
begeleiding nodig hebben, dan wordt er nog een oproep geplaatst.

We gaan er een gezellige schoolreis van maken!

Buiten in de schooltuin werken, het kan weer!
Enthousiaste kinderen uit groep 2, 5, 6 en 7 hebben afgelopen
weken geholpen om de tuin weer onkruidvrij te maken na de
winter. En zijn er diverse groenten gepoot en gezaaid, wat u op
de foto’s kunt zien.
Maar… we kunnen nog wat HULP gebruiken!  (Groot)ouders of
andere familieleden zijn van harte welkom; groene vingers zijn
geen voorwaarde. Een beetje tijd…en liefde voor de natuur.

Want we komen ook allerlei beestjes tegen in de grond of op de
planten. Heeft u een uurtje over, dan horen we het graag! We zijn
vaak op donderdagmiddag in de tuin te vinden maar een ander
tijdstip is ook mogelijk. Natuurlijk bent u ook welkom om gewoon
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even te komen kijken, de tuin ligt achter de school naast de groepen
4. Heel veel bloembollen die we in het najaar gepoot hebben staan er
te stralen: hyacinten, narcissen, blauwe druifjes; en over een poosje
de tulpen.

Binnen hebben we voorgezaaid: meloen, snackkomkommers, snijbiet
en afrikaantjes…

Voor meer informatie, schiet ons gerust aan, of mail: Ingrid T en
Gerdien B (g.boot@csgdewaard.nl)

Nieuwsbrief CBS De Bron april 2022 6



Nieuwsbrief CBS De Bron april 2022 7


