
NIEUWSBRIEF - mei 2022
Kalender
25 apr-6 mei meivakantie
9, 10, 11 mei kamp groep 8
9 en 16 mei verkeerslessen groep 4
11 mei luizencontrole
13 mei zwemmen groep 5 en 7
13 mei juffendag kleuters groep 1 en 2
17 mei verkeersexamen groep 7
19 mei muzieklessen
20 mei zwemmen groep 6 en 8
24 mei schoolreis groep 1-7
26 en 27 mei Hemelvaartsdag; alle leerlingen zijn beide dagen vrij
31 mei Schoolfotograaf

Nieuwsberichten
Hieronder vindt u een greep uit de leuke nieuwsberichten die op onze site, onder andere bij de groepen, te
vinden zijn:
● Nieuwe juf(fen) of meester(s) gezocht: nieuwe vacature voor na de zomervakantie!
● Paasviering in de Hervormde Kerk
● De BSO gaat ook op woensdag open!
● Boerderijbezoek groep 1C
● Paasviering groep 1/2A
● Lente en Pasen groep 1/2B
● Muziekles groep 3
● Paasfeest in groep 4
● Woorden spellen tijdens het zwemmen groep 5
● Paasviering in groep 8
● Schatkamer

Kind op maandag: Deze verhalen vertellen we
We lezen in deze periode over de profeet Samuël. Hij hoort als kind de stem van God
en wordt later een profeet. Als Israël een koning wil, zalft Samuël koning Saul.De
kinderen horen in de verhalen dat Saul koning wordt over Israël. Op de dag van zijn
uitverkiezing verstopt hij zich tussen de bagage. Is dat nou een koning? Samuel blijft
het volk vertellen dat ze naar God moeten luisteren. Als Saul koning is geworden
doet hij soms wat hij zelf wil in plaats van wat de Heer van hem vraagt. Daarom kan
hij geen koning blijven.

Dan wordt het hemelvaartsdag, Jezus gaat naar de hemel. Toch betekent dat niet dat zijn verhaal is
afgelopen: de leerlingen moeten verder kijken.  Tijdens het pinksterfeest komt de heilige Geest bij de
leerlingen. Nu kunnen  ze vol vuur gaan vertellen over Jezus en over Gods koninkrijk. In deze periode We
lezen in deze periode over de profeet Samuël. Hij hoort als kind de stem van God en wordt later een
profeet. Als Israël een koning wil, zalft Samuël koning Saul. Met Hemelvaart en Pinksteren lezen we de
verhalen die bij deze feesten horen.

https://debron.csgdewaard.nl/agenda/4099-schoolfotograaf
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/22204-nieuwe-vacature-voor-na-de-zomervakantie
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/22082-paasviering
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/22200-bso-villa-fonte-gaat-ook-op-woensdag-open
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/21974-bezoek-aan-de-boerderij
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/21995-paasviering
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/22091-lente-en-pasen
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/21757-muziekles
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/22073-groep-4-viert-het-paasfeest
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/21634-woorden-spellen-tijdens-zwemmen
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/22088-paasviering-groep-8
https://debron.csgdewaard.nl/leerlingen/schatkamer


Paasviering
Op woensdag 13 april was de paasviering. De kinderen kregen in de
groepen wat lekkers en liepen daarna naar de Hervormde kerk. Daar
genoten we van een mooie paasdienst die door de kinderen was
voorbereid. Muzikaal werden we begeleid door een aantal muzikale ouders.
We kijken terug op een mooie viering.

Nieuwe leerlingen, open dag en aanmelden
Op 6 april hebben we een open dag gehouden voor ouders. We zijn trots op onze school en vonden het
leuk ouders een rondleiding te geven. Ouders konden binnenlopen om de sfeer te proeven en vragen te
stellen. Al maandenlang zijn er veel rondleidingen van nieuwe ouders in de school. We verwachten de
komende anderhalf jaar veel ‘nieuwe’ kinderen te verwelkomen.

Het is belangrijk dat kinderen worden ingeschreven als ze 2,5 tot 3 jaar oud zijn, vanwege de omvang van
de formatie in de jaren dat ze op school zitten. Mocht u kennissen of familie met jonge kinderen hebben,
wilt u hen hier dan op attenderen? Zij kunnen een afspraak maken met meester Marco of inschrijven via
deze pagina.

Nieuwe vacature voor na de zomervakantie!
Uit de vorige sollicitatieronde hebben we twee nieuwe leerkrachten kunnen benoemen: juf Chantal is al
gestart en na de zomervakantie start er nog een nieuwe collega. Wie dat is, dat hoort u later…
Door de groei van de school, het pensioen van juf Nel en doordat juf Aniek parttime gaat werken, gaan we
opnieuw zoeken naar nieuwe leerkrachten voor na de zomer. Hier vindt u de vacature. Kent u iemand die
met ons enthousiaste team aan ons toekomst- en kindgerichte onderwijs wil werken, waarbij onze kinderen
zichtbaar aan het leren zijn? En die dat binnen een goed sociaal klimaat wil doen?

Deelt u deze vacature ook in uw netwerk? En kent u iemand die wellicht op onze school wil komen werken?
Wilt u hem/haar dan attenderen op deze vacature op onze fijne school?!

Boerderijbezoek
Groep 1C heeft een bezoek gebracht aan de boerderij van de papa van
Suus. We hebben veel gezien en geleerd. Over zaaien en poten, maar ook
dat planten groeien van mest. In alle vier de seizoenen is er een hoop te
doen op het akkerbouwbedrijf. Er worden aardappels, bieten, uien en tarwe
verbouwd. We zagen hoe de pootaardappels over de lopende band in grote
kisten werden gedaan en deze kisten werden opgestapeld met een
heftruck. Ook zagen we hoe kisten pootaardappels werden geleegd in een
kieper waar een tractor voor stond.
We mochten in de grote schuren kijken maar ook in de werkplaats waar de
machines worden onderhouden en gerepareerd. Wat een reuzegrote
deuren zaten er in de schuur!
Wat natuurlijk erg leuk was, was dat alle kinderen op een tractor mochten
zitten. Dat was wel een hele klim hoor! En wat een grote wielen hebben die
tractors. Sommige waren heel breed en andere smal. De wielen waren veel
groter dan wijzelf.

In één schuur waren paaseieren verstopt die we mochten zoeken. Nou, dat was nog niet zo makkelijk.
Nadat we ze hadden opgegeten en wat hadden gedronken, mochten alle kinderen ook pootaardappeltjes
meenemen. Deze mogen ze thuis in de grond stoppen. De juf kreeg er ook mee voor schooltuin. Deze zijn
gelijk in de grond gestopt. Nu maar afwachten hoeveel er in het najaar uit de grond komen.
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https://debron.csgdewaard.nl/ouders/aanmelden-nieuwe-leerling
https://portal.csgdewaard.nl/mediabeheer/2021-2022/debron/nieuwsbrieven/2022-04-221212.220419%20advertentie%20leerkracht%20mb%20De%20Bron.pdf


Kamp groep 8
Groep 8 gaat maandag 9 t/m woensdag 11 mei op kamp. Wij gaan naar
groepsaccommodatie de Roerdomp in Westelbeers. Het kampthema van
dit jaar is: STRIPFIGUREN
'Een stripverhaal is een vertelvorm waarbij een verhaal verbeeld wordt door
een aantal afbeeldingen, gemaakt door een tekenaar en een
verhalenverteller.' Trek je cowboylaarzen aan net als Lucky Luke, of pomp
je spieren op als Superman. Misschien zijn Asterix en Obelix, Suske en
Wiske of Donald Duck meer jouw ding.
Kortom: verkleed je op maandagochtend 9 mei als stripfiguur!
Dan komt dit kamp vast met ST(R)IP op nummer 1 ;-)

De eerste typediploma's zijn behaald!
Direct na de vakantie kan meester Marco de eerste 2 typediploma's uitreiken: Milan en Jaycee-Jean zijn de
geslaagden! Er zijn ook nog veel kinderen met de cursus bezig... Goed je best doen, jongens en meiden!
We hopen dat er nog velen volgen de komende weken! Is uw kind dit jaar goed gestart, help het dan om de
cursus af te ronden!

Voor welke scholen werkt meester Marco eigenlijk?
De tamtam gaat best snel… Op dit moment ben ik een halve werkweek aan het werk op / voor De Bron.
Daarnaast ben ik in oktober tijdelijk op De Vliet in Klaaswaal gaan werken, omdat onder andere op die
school geen directeur meer was. Ondertussen moest er een school voor leerlingen uit het AZC in
‘s-Gravendeel worden opgestart en aangezien ik daar ervaring mee had…
Maar dit gaat veranderen. Afgelopen week is er een vacature voor een (meerscholen)directeur voor De
Vliet opengesteld. Als die wordt vervuld, dan ga ik De Vliet dus overdragen aan een nieuwe directeur. Op
De Bron heb ik mijn vaste aanstelling, dus dat blijft mijn ‘basisschool’. 😉
Ondertussen zijn we op De Bron de (directie)taken aan het verdelen onder diverse collega’s, aangezien
onze adjunct-directeur juf Nel deze zomer met pensioen gaat.

Kikkervisjes
Op het leerplein staat een aquarium met heel veel kikkervisjes erin. De
kinderen kunnen de ontwikkeling van kikkerdril tot kikker van dichtbij
meemaken. In de vakantie gaan de visjes uit logeren om na de vakantie als
donderkopje weer terug te komen. En dan maar wachten tot ze kikker zijn.

Schatkamer
De afgelopen weken is er weer hard gewerkt in de Schatkamer!
Deze keer moesten de kinderen zelf een dierentuin ontwerpen. Maar niet
zomaar één. De dierentuin moest 10 verschillende dieren hebben,
verdeeld over 7 hokken. Maar ja, welke dieren zet je dan bij elkaar in een
hok? In welk klimaat leven zij? Je kunt natuurlijk geen dier dat op de
Zuidpool leeft bij een dier zetten dat op de savanne leeft. En houden de
dieren elkaar wel in leven? Er moest ook een route komen voor de
dierenverzorger met een weg die hij in 1 keer kan lopen. Na het nodige
denkwerk zijn er hele leuke ontwerpen ontstaan. Compleet met
speeltuinen, restaurants, EHBO-posten en zelfs een kampvuur! De kinderen zijn aan de slag gegaan met
heel verschillende materialen.
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Schoolfotograaf
Op dinsdag 31 mei worden weer de jaarlijkse schoolfoto's gemaakt. Alle kinderen en broertjes/zusjes die
op de Bron zitten gaan op de foto. Ook is er gelegenheid om, op basis van digitale inschrijving, ná
schooltijd met broertjes en/of zusjes die (nog) niet op school zitten op de foto te gaan. Deze inschrijflijst
wordt maandag 10 mei met u via de mail gedeeld en is t/m woensdag 13 mei in te vullen.
Voor de portretfoto’s wordt een steigerhouten achtergrond gebruikt. De kinderen gaan hierbij speels en in
het geheel op de foto. Houd dus rekening met de kledingkeuze én de schoenen. Lees tips voor de
kledingkeuze op de website van Nieuwe Schoolfoto via deze link: Kledingtips voor de schoolfoto dag
Nadat de foto’s zijn genomen ontvangt u binnen 4 weken een inlogkaart met instructie zodat u de gemaakte
foto’s kunt bekijken en bestellen.

Vakantie activiteiten door Hoeksche Waard Actief
Over een paar dagen begint de meivakantie. Er is weer genoeg te doen in de Hoeksche
Waard. Sportactiviteiten, knutselactiviteiten of een theater workshop volgen, alles is
mogelijk in de vakantie. Het volgende overzicht hebben we ontvangen van de
activiteiten in de vakantie. Alle kinderen uit de Hoeksche Waard zijn welkom om deel
te nemen aan de vakantie-activiteiten.
Zie voor het complete overzicht www.hoekschewaardactief.nl/activiteiten.
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https://www.nieuweschoolfoto.nl/over-ons/blog/kledingtips-voor-de-schoolfotodag/
http://www.hoekschewaardactief.nl/activiteiten


Nieuws uit de schooltuin
In de schooltuin staan alle bloembollen prachtig in bloei en zijn de gezaaide plantjes van groep 5 ook de
grond in gegaan: snijbiet en Afrikaantjes.
heeft u nog tijd en gelegenheid om te komen helpen…?
voor meer info: juf Gerdien 06-21713835; g.boot@csgdewaard.nl

Schoolfruit en schoolmelk
Na de meivakantie stopt de schoolmelk en het schoolfruit.

Oproepje:
Voor het “wagenpark” van de school, zijn we op zoek naar vaders, moeder, oma’s of
opa’s die ons zouden willen helpen om handvatten, nw wielen, en nw pedalen aan
de fietsjes van de kleuters te zetten. Wie zou ons willen helpen?
Als u thuis een werkplaats heeft mag het ook mee naar de
werkplaats om daar gerepareerd te worden.
De kinderen zijn er erg mee geholpen.
Voor meer info kunt u contact opnemen met juf Ingrid
Timmerman-Klein (werkdagen ma/di/woe) of mailen naar
i.timmerman@csgdewaard.nl
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