
Informatieblad 2022 – 2023

Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen,

In dit informatieblad treft u alle praktische informatie aan die u voor schooljaar 2022-2023 moet
weten. Onze schoolgids, met onder andere onze visie en veel achtergrondinformatie, staat op de
site. De site, de schoolgids en dit informatieblad geven u een goed beeld van wat u van De Bron
kunt verwachten.

Alle geplande activiteiten staan in de agenda van de site en zijn uiteraard onder voorbehoud en
afhankelijk van de situatie met betrekking tot corona. Wij zien uit naar een leuk en leerzaam
schooljaar en zullen hier als team ons uiterste best voor doen. Helpt u van thuis uit mee?

Met vriendelijke groet,
Marco de Jong (m.dejong@csgdewaard.nl)
Team CBS De Bron (debron@csgdewaard.nl)

Vakantierooster 2022-2023
Eerste schooldag 22 aug 2022
Herfstvakantie 24 t/m 28 okt 2022
Kerstvakantie 26 dec 2022 t/m 6 jan 2023
Voorjaarsvakantie 27 feb t/m 3 mrt 2023
Goede Vrijdag en Pasen 7 t/m 10 apr 2023
Meivakantie 24 apr t/m 5 mei 2023
Hemelvaart 18 en 19 mei 2023
2e Pinksterdag 29 mei 2023
Paardenmarkt (calamiteitendag vrij ovb) 14 juni 2023
Zomervakantie 10 juli t/m 18 aug 2023
Studiedagen: ma 19 sept, di 8 nov 2022

do 6 apr, wo 17 mei 2023
Let op:  niet de laatste vrijdag vrij.

Bereikbaarheid leerkrachten
De mailadressen van alle teamleden staan op de
site vermeld, op de teampagina.

School- en beltijden en ingang per groep
De eerste schooldag mogen alleen ouders /
verzorgers van nieuwe leerlingen hun kind in de
nieuwe klas brengen.
Eerste bel: 8.20 uur voor de groepen 1-4
Tweede bel: 8.25 uur voor de groepen 5-8
Derde bel: 8.30 uur - alle lessen starten

Ingang groep 1 en 2
De kinderen van de groepen 1 en 2 worden vanaf
8.20 uur tot de buitendeur gebracht. Ze nemen
buiten afscheid en komen zelfstandig naar binnen.
Als er iets is wat u aan de leerkracht wilt doorgeven
wilt u dan een mail sturen of een briefje schrijven?

Ingang groep 3
Ingang op het achterplein, bij de eerste bel (8.20
uur) kunt u daar bij de deur afscheid nemen. De
eerste twee weken kunt u via de tuin nog even bij
het raam kijken en zwaaien. Alle kinderen komen
zelfstandig naar binnen en ouders nemen afscheid
op het plein.

Ingang groepen 4 t/m 8
De kinderen lopen zelfstandig naar binnen via de
hoofdingang. Groep 4 mag 8.20 uur naar binnen bij
de eerste bel, groep 5 t/m 8 mag bij de tweede bel
om 8.25 uur naar binnen. Half negen starten de
lessen.

Einde schooldag
De school gaat op maandag, dinsdag en
donderdag om 14.50 uur uit. Op woensdag en
vrijdag eindigt de schooldag om 12.30 uur.
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Pauze
De leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben ‘s ochtend
15 minuten pauze. Op de middagen hebben groep
3 en 4 regelmatig ook zo’n pauze. Op woensdag en
vrijdag is het gruitendag, de kinderen nemen dan
groente en fruit mee naar school.
Tijdens T(ussen)S(choolse)O(pvang) pauzeren alle
leerlingen 45 minuten tussen 12.00 en 12.45 uur.

Inloopochtenden groep 1-8
Dit schooljaar willen we starten met
inloopochtenden voor alle groepen. We stellen u
via de weekplanning hierover op de hoogte. We
vinden het voor de kinderen belangrijk dat u
regelmatig een kijkje kunt nemen in de klas.

Gym & zwemmen
De groepen 1/2 gymmen in het speellokaal bij de
school. De gymlessen van de andere groepen
vinden plaats op dinsdag in de sporthal.

8.30-9.20u Groep 3 11.00-11.50u Groep 6
9.20-10.10u Groep 4 13.00-13.50u Groep 8
10.10-11.00u Groep 5a&b 13.50-14.40u Groep 7

De leerlingen uit groep 3 kunnen op dinsdag om
8.25 uur in hun sportkleding bij de sporthal
gebracht  worden. 8.15 uur vertrekt de leerkracht
vanaf school met de leerlingen van de VSO. Groep
5-8 gaat op de fiets naar gym. De groepen 3 en 4
gaan lopend. Op vrijdag zwemmen de groepen 5-8
om de week in zwembad De Waterstee.

Luizenzakken
De kinderen nemen hun luizenzak mee naar de
volgende groep. Mocht het tussendoor nodig zijn
dan kunt u bij onze conciërge Diane Scherpenisse
een nieuwe zak kopen voor € 3, -.

Koptelefoon / oortjes en muizen
Aangezien we steeds meer digitaal werken, moeten
kinderen vanaf groep 3 daarvoor een koptelefoon
of oortjes, voorzien van naam, mee naar school
nemen. Vanaf groep 4 is ook een muis handig. Wilt
u deze in de eerste schoolweek meegeven?

Start- en ouder-kindgesprekken
Voor de groepen 1 t/m 8 zijn er startgesprekken in
schoolweek 2 of 3. De leerlingen van groep 5 t/m 8
worden, samen met hun ouders uitgenodigd voor
een startgesprek. Samen met u en uw kind willen
we bespreken wat we van elkaar verwachten en
hoe het met uw kind gaat. Ook in november en
februari zullen ouder-kindgesprekken worden
gehouden vanaf groep 5 over het welbevinden of
aan de hand van het rapport. Van groep 1 t/m 4

verwachten we alleen de ouders. Ook zij gaan in
gesprek over het welbevinden en de ontwikkeling
van hun kind.

Cultuureducatie
Afgelopen schooljaar zijn we ‘cultuureducatie’
bewust verder gaan ontwikkelen. Elk kind is van
nature creatief, innovatief en ondernemend en we
willen heel graag deze vaardigheden verder
versterken gedurende de jaren dat uw kind bij ons
op school zit. Tijdens de gehele basisschoolperiode
willen wij onze leerlingen kennis laten maken met
alle disciplines van cultuur: beeldend, dans, media,
muziek, taal, theater en erfgoed.

De schoolreis en schoolkamp
De schoolreis voor groep 1-7 vindt plaats op
dinsdag 16 mei. Groep 8 gaat groep op kamp op
maandag 8, dinsdag 9 en woensdag 10 mei.

ParnasSys Ouderportaal
Voor het registreren van de gegevens van onze
leerlingen, het bijhouden van hun ontwikkeling en
het verwerken van hun resultaten gebruiken wij het
programma ParnasSys. Hierbij hoort ook een
Ouderportaal. U vindt het ouderportaal hier:
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/
Als het niet lukken om uw account te activeren, dan
kunt u mailen naar adm.debron@csgdewaard.nl.

CSG De Waard-app
Bij onze website is ook een CSG De Waard app in
gebruik. De app is te downloaden in de Playstore of
appstore als u zoekt naar CSG De Waard.
Als u al een account voor het ouderportaal hebt
aangemaakt, kunt u met deze app op uw mobiele
telefoon of tablet automatisch de laatste
nieuwsberichten ontvangen, de agenda van school
inzien en onze website bezoeken.
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Schoolkalender 2022-2023
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