
 NIEUWSBRIEF - augustus 2022 
 Kalender 
 11 juli-19 aug  zomervakantie 
 22 augustus  eerste schooldag 
 24 augustus  luizencontrole 
 26 augustus  zwemmen  groep 6 en 8 
 29 aug - 8 sept  startgesprekken 
 19 september  studiedag; alle kinderen vrij 

 Nieuwsberichten 
 Hieronder vindt u een greep uit de leuke nieuwsberichten die op onze site, onder andere bij de groepen, te 
 vinden zijn: 
 ●  Het  informatieblad  , met alle belangrijke info en de jaarplanner bij elkaar 
 ●  Meester Kees stelt zich voor 
 ●  Juf Linda stelt zich voor 
 ●  Nieuwe ib'er gezocht! 
 ●  Afsluiting groep 1/2b 
 ●  Juf Anke blijft! 
 ●  Nieuwe ouders gezocht! 
 ●  Gymles groepen 4 

 Start schooljaar 2022- 2023: In welk lokaal zit welke groep? 
 Bij de kennismaking zijn de meeste leerlingen al in hun nieuwe lokaal geweest. De lokalenindeling 
 verandert bijna niet komend schooljaar. Alleen de lokalen van de groepen 3 en 4 worden omgewisseld, 
 zodat groep 3 gebruik kan maken van een dubbel lokaal. Dit betekent dat groep 4 in het lokaal naast groep 
 8 komt (waar ze nu met groep 3 zitten). Groep 3 krijgt les in de twee achterste lokalen naast de schooltuin, 
 en gebruiken de achteringang (langs het speellokaal naar achteren lopen, dan kunnen ze via het 
 achterplein naar binnen). Er zijn volgend schooljaar twee groepen 5, het lege lokaal naast de huidige groep 
 5 zal dus ook door deze groepen gebruikt gaan worden. 

 Luizenzakken zijn mee naar huis…. 
 … om te wassen (max. 30 graden). Graag na de vakantie weer mee terug nemen. Alvast bedankt! 

 Start nieuw schooljaar in de groepen 1-3 
 Wat we uit de afgelopen periode graag willen behouden binnen de school is de rustige opstart in de 
 onderbouw aan het begin van de dag. De kinderen gaan veel rustiger meedoen tijdens een inloop en de 
 leerkracht heeft overzicht en kan zich gelijk richten op de kinderen. De eerste twee weken mogen ouders 
 van de groepen 1-2 mee naar binnen lopen, daarna nemen de kinderen buiten afscheid en komen 
 zelfstandig naar binnen. Voor ouders/verzorgers van nieuwe kleuters geldt dit uiteraard ook en als er iets is 
 wat de leerkracht moet weten wat u zelf moet doorgeven, loop dan gerust door! U blijft welkom, maar voor 
 de kinderen werkt deze opzet véél beter… 
 Zoals hierboven beschreven is de ingang voor groep 3 op het achterplein. Bij de eerste bel (8.20 uur) kunt 
 u daar bij de deur afscheid nemen. De eerste 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. 
 We gaan ook werken met inloopochtenden: 1x in de 2 maanden bent u welkom om in de klassen te komen 
 kijken naar schriftjes of werkjes. Tijdens deze ochtend mag u gelijk na de eerste bel naar binnen. Het 
 inloopmoment zal duren tot 08.35, daarna start de leerkracht met de lesdag. De data staan in de 
 jaarplanner in het  Informatieblad  . Let op: er zijn verschillende data voor de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8. 

https://portal.csgdewaard.nl/mediabeheer/2021-2022/debron/nieuwsbrieven/2022-07-080811.220801%20Informatieblad%202022-2023%20De%20Bron.pdf
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/23233-meester-kees-stelt-zich-voor
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/23232-juf-linda-stelt-zich-voor
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/22851-de-bron-zoekt-een-nieuwe-iber-voor-na-de-zomervakantie
https://debron.csgdewaard.nl/leerlingen/groep-12b
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/23234-vacature-intern-begeleider-niet-helemaal-ingevuld-maar-wel-een-beetje
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/23235-activiteitencommissie-zoekt-nieuwe-leden
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/23240-vakantiegroet-uit-de-groepen-4
https://portal.csgdewaard.nl/mediabeheer/2021-2022/debron/nieuwsbrieven/2022-07-080811.220801%20Informatieblad%202022-2023%20De%20Bron.pdf


 Groep 8 terug naar het begin 
 Het was een groot succes voor zowel de leerlingen uit groep 8 als voor de kleuters: samen spelen en 
 samen werken. In het kader van burgerschap hebben onze oudste leerlingen o.a. voorgelezen uit een 
 prentenboek en gespeeld in de bouw- en poppenhoek. Ook het samen buiten spelen was een leuke 
 belevenis. Zo mooi om te zien dat de groten begaan waren met de kleintjes. Er werd gezongen, gelachen, 
 gespeeld, getroost en ruzies beslecht. Een mooie ervaring voor iedereen! 

 Musical groep 8 
 Afgelopen dinsdag was het eindelijk zover…de eindmusical van groep 8: Wie steelt de show! 
 En wat een gave voorstellingen waren dit. Aansluitend hebben we afscheid genomen van de leerlingen. 
 Woensdagochtend zijn de leerlingen uitgezwaaid door alle leerlingen en leerkrachten van de 
 school.Kortom: een feestelijk en gezellig afscheid van de basisschoolperiode. We wensen alle leerlingen 
 veel succes en geluk in de toekomst! 

 De Bron zoekt... een nieuwe ib'er voor na de zomervakantie! 
 Het betekent echter ook dat wij op zoek gaan naar een andere intern begeleider. In samenspraak met de 
 MR is de bijgevoegde  vacature voor intern begeleider  door ons opgesteld. Deze is zojuist online gezet op 
 de diverse vacaturesites, of dit gaat eerdaags gebeuren. 
 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?! 
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https://portal.csgdewaard.nl/mediabeheer/2021-2022/debron/Nieuwsberichten/2022-06-101438.220610%20advertentie%20ib'er%20De%20Bron.pdf


 Cultuureducatie op "de Bron" 
 In het nieuwe schooljaar gaan wij opnieuw een samenwerking met muziekschool Hoeksche Waard aan, 
 heel fijn! Marieke de Vries, vakdocent muziek (voor de kinderen een bekende) komt om de week op de 
 donderdag in iedere groep muziekles geven. Wij zijn heel blij met deze professionele ondersteuning van de 
 muzikale vorming bij ons op school. 

 Samen dragen wij een STEENtje bij aan het nieuwe 
 schooljaar 
 De vakantie staat weer voor de deur. Dit jaar willen we weer een opdracht 
 meegeven voor na de vakantie. We willen graag dat elk kind een steentje 
 meeneemt naar school. Waar het steentje vandaan komt, maakt niet uit, 
 maar het is natuurlijk wel erg leuk als er een mooi verhaal bij het steentje 
 past. Op school zorgen we ervoor dat op elk steentje de naam van het kind 
 komt, dus de steen moet groot genoeg zijn om op te schrijven. Aan het 
 begin van het schooljaar besteden we hier dan aandacht aan in de klas en 
 krijgen alle steentjes een mooie plek in de school. 

 Juf Linda stelt zich voor 
 Mijn naam is Linda Bezemer en vanaf het nieuwe schooljaar zal ik werkzaam 
 zijn op De Bron in groep 8. Na de afgelopen 16 jaar met veel plezier eerst in 
 Rotterdam en daarna in Barendrecht te hebben gewerkt, maak ik de overstap 
 naar nog dichter bij huis. Ik ben voornamelijk werkzaam geweest in de 
 bovenbouw, daar ligt mijn hart. En volgend jaar mag ik groep 8 gaan begeleiden 
 en klaarstomen voor het voortgezet onderwijs, iets wat ik altijd een mooie taak 
 vind om ze te zien groeien van basisschoolleerling naar aanstaande brugpieper! 
 Ik zal volgend schooljaar werkzaam zijn op maandag, dinsdag en woensdag. Ik 
 woon met mijn man en twee zoons van 11 en 8 jaar in Zuid-Beijerland. In mijn 
 vrije tijd lees ik graag, maar kijk ook graag naar een goede serie en besteed mijn tijd graag met mijn gezin, 
 familie en vrienden. Ik kijk ernaar uit om het nieuwe schooljaar op te starten, kennis te maken met de 
 kinderen en u als ouders. Ik vind het fijn om laagdrempelig contact te hebben, dus schroom niet om dat 
 contact ook met mij op te zoeken! Ik kijk uit naar een fijne en gezellige tijd met elkaar op De Bron. Tot ziens! 

 Meester Kees stelt zich voor 
 Mijn naam is Kees van der Bie. Ik ben 54 jaar, getrouwd met Mariska en vader 
 van twee zoons: Daan (17 jaar) en Julian (12 jaar). Ik ben geboren en 
 getogen in Zuid-Beijerland. Sinds 2017 ben ik leraar en daar voor heb ik 25 
 jaar bij de Rabobank gewerkt. 
 Mijn hobby’s zijn muziek maken en luisteren, lezen en voetbal (Sparta 
 Rotterdam). Ik vind het een voorrecht om met kinderen te mogen werken en 
 heb ontzettend veel zin om op De Bron aan de slag te gaan. 

 BSO Villa Fonte en peutergroep Villa Druppel 
 Onze buitenschoolse opvang Villa Fonte zal na de zomervakantie iedere dag open zijn. Wij hebben al een 
 aantal aanmeldingen ontvangen, maar uiteraard vernemen wij het graag indien uw kind aan wil sluiten op 
 deze nieuwe groep. Wist u dat er ook een peutergroep is op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 
 Vanaf 2 jaar kunt u uw kind aanmelden. Indien u vragen heeft of meer informatie wilt ontvangen, kunt u 
 contact opnemen met Kivido via info@kivido.nl of bellen naar 0186-620342. Inschrijven kan via 
 www.kivido.nl. 
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 Activiteitencommissie zoekt nieuwe leden 
 Met ingang van volgend schooljaar is de activiteitencommissie van De Bron op zoek naar nieuwe 
 leden. De activiteitencommissie bestaat uit een gezellige club ouders die de school ondersteunen bij het 
 organiseren van activiteiten zoals Boekenweek, Sinterklaas, Kerst, etc. Maar ook worden onder 
 andere de thema/knutselochtenden mede door de activiteitencommissie georganiseerd. En worden 
 er soms hand-en-spandiensten verleend bij bijvoorbeeld de open dag. Ben jij degene die graag betrokken 
 is bij de school van jouw kind en graag je steentje bijdraagt, dan nodigen we je uit om je aan te melden. De 
 activiteitencommissie is bij voorkeur op zoek naar een ouder die het leuk vindt om de taak van voorzitter op 
 zich te nemen. Maar dit is zeker geen voorwaarde om deel te mogen nemen. Iedereen is welkom om zich 
 aan te melden.  Lijkt het je wat? Meld je dan aan bij Erika van Kralingen, voorzitter van de 
 activiteitencommissie, via WhatsApp op telefoonnummer 06-12389981. Hopelijk tot volgend jaar, 
 Erika van Kralingen, Sandra Notenboom, Levina Blijdorp, Sandra van Hal, Marloes van Rossum, 
 Sabine vd Zwart, Sabrina Vos, Janina Lodder, Wendie de Ruiter en Marieke Malgrom. 

 Iedere betrokkene bij de Bron en de activiteitencommissie: 

 Bedank� 
 … voor jouw inzet en betrokkenheid. Met elkaar hebben jullie fantastische activiteiten voor de 
 leerlingen georganiseerd. 

 We wensen iedereen een goede zomervakantie en zien uit naar een 
 nieuw, gezond schooljaar! 
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