
NIEUWSBRIEF - november 2022
Kalender
1 nov naar het Veerbos groep 4
2 nov inloopmoment groep 1 t/m 4
2 nov Doe-orgelles groep 4 en 6
3 en 17 nov muzieklessen alle groepen
3 nov onderwijsmarkt VO-scholen groep 7 en 8
4 nov inloopmoment groep 5 t/m 8
4 nov bezoek aan de RAD groep 6
4 en 18 nov zwemmen groep 5 en 7
8 nov studiedag; alle leerlingen zijn vrij alle groepen
9 nov naar het Veerbos groep 6
vanaf 21 nov oudergesprekken alle groepen
5 dec Sinterklaasviering; leerlingen zijn om 12.30 uur uit alle groepen

Nieuwsberichten
Hieronder vindt u een greep uit de leuke nieuwsberichten die op onze site, onder andere bij de groepen, te
vinden zijn:
● schooltuin
● buurtgezinnen
● groep 1/2b
● groep 5a
● groep 5b
● groep 6
● groep 8
● flesdoppen sparen

Kind op maandag: Deze verhalen vertellen we
Het thema van deze periode is: ´waar gaan we heen?´ Aan de hand van de verhalen denken de kinderen
na over keuzes die zij zelf maken en keuzes van anderen. Wat kun je doen als dingen niet gaan zoals het

zou moeten? Als je bijvoorbeeld ruzie krijgt, of als het tegenzit. Welke kant
kan het dan op aan? En wie kan jou helpen om verder te komen? De
kinderen luisteren verder naar de verhalen over Mozes. Deze maand horen
ze dat Mozes niet mee het beloofde land in gaat. Hij wijst Jozua aan als de
nieuwe aanvoerder. Vanaf een hoge berg laat God hem het land uit de
verte zien. Daarna sterft hij. Onder leiding van Jozua steekt het volk de
rivier de Jordaan over en gaan ze het beloofde land binnen. Na een reis
van veertig jaar zijn de Israëlieten in het land waar ze thuis zullen zijn.

Afscheid meester Marco
Op 30 september hebben we met de leerlingen afscheid genomen van meester Marco. Hij heeft een
andere baan gevonden en kon dat niet combineren met zijn werk op De Bron. Alle leerlingen hadden
ijsstokjes versierd en daar was één groot schilderij van gemaakt. Maar voordat de meester dat kreeg,
moest hij eerst in alle groepen naar letters zoeken. Deze letters werden gepuzzeld in het bijzijn van alle
kinderen op het grote plein. ‘Dag meester’ was de oplossing. Met elkaar hebben we een zelfgeschreven
lied gezongen en heeft de meester in elke groep getrakteerd. Na schooltijd heeft ook het team onder het
genot van een hapje en een drankje afscheid genomen door hem veel plezier en succes te wensen!

https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/24429-schooltuin
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/24435-buurtgezinnen
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/24498-kinderboekenweek-gi-ga-groen
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/24447-afsluiting-kinderboekenweek-gi-ga-groen
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/24502-kinderboekenweek-gi-ga-groen-in-groep-5b
https://debron.csgdewaard.nl/leerlingen/groep-6
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/24074-digitale-gastles-nationaal-archief
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/24537-flesdoppen-sparen


Afsluiting kinderboekenweek
Wat is er in de groepen met veel plezier gewerkt aan het GI-GA-GROENE thema van de
Kinderboekenweek. Er zijn boomhutten geknutseld, bewoners voor het Gorgel Eiland gemaakt en gelezen
in de groene hut op het leerplein. Als afsluiting konden ouders dit alles op school bewonderen. Ook werd
de boekenmarkt druk bezocht. Veel kinderen gingen blij met mooie, spannende of informatieve boeken
naar huis. In totaal is er €371,00 opgehaald voor ons groene schoolplein. Dank aan alle (groot)ouders voor
deze bijdrage en spontane giften! We gaan er een mooi plein van maken.

Onze schooltuin
De laatste vruchten en groenten zijn geoogst, onkruid gewied en netjes alles omgespit en aangeharkt… de
laatste klussen zijn bijna gedaan.
Wat een plezier gaf het bezig zijn met groene vingers bij de kinderen! Het was erg leuk en ook leerzaam
om te zien hoe alles groeit na het zaaien of poten. En leuk en verrassend lekker soms om te proeven.
Soms kwamen we ook dieren tegen in de tuin, tot hilariteit van de één en schrik van de ander. Wormpjes,
lieveheersbeestjes en zelfs een kikker is gespot :)
Met de laatste pompoenen en andere vruchten is er een tuintafel ingericht in de aula. Heeft u hem gezien?
Een mooie herinnering aan het afgelopen prachtige seizoen!

Ouderbijdrage - uw financiële bijdrage gewenst!
Rond 3 oktober hebben alle ouders een e-mail vanuit WIS-collect ontvangen. Dit systeem gebruikt de
activiteitencommissie voor het innen van de vrijwillige ouderbijdrage. In de mail zit een linkje voor een
IDEAL-betaling voor de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage is standaard € 25,- per kind waar we alle
leuke dingen op school voor uw kind(eren) van kunnen organiseren. Denkt u daarbij aan de feestelijkheden
rondom sinterklaas, Kerst, Pasen, een ontbijt op school, sportactiviteiten, de slotweek enz. Ook dit jaar
heeft u een keuze uit 3 bedragen, u kiest zelf met welk bedrag u de activiteitencommissie kunt en wilt
steunen. We hopen voor voldoende middelen om er een leuk schooljaar van te maken!
Heeft u nog vragen of suggesties, dan horen wij die graag van u.
Erika van Kralingen (voorzitter)             Levina Blijdorp (penningmeester)
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Cultuureducatie op de Bron
Op woensdag 2 november is er voor de groepen 4 en 6 een Doe-orgel les georganiseerd vanuit de
muziekschool Hoeksche waard. De bedoeling van deze extra muziekles is dat de kinderen een klein houten
orgeltje in elkaar gaan zetten om er daarna op te kunnen spelen. Het orgeltje wordt opgebouwd in een
aparte ruimte (of op de gang) door groepjes kinderen die elkaar aflossen. Ondertussen werken de kinderen
in de klas aan hun eigen programma. Na ongeveer een uurtje komt het orgeltje in de klas en kunnen de
kinderen erop spelen.
Tijdens de creatieve vorming zijn wij deze weken in alle groepen aan de slag gegaan met het uitproberen
van een tekenleerlijn. Deze tekenopdrachten zijn ons aangeboden door kunstenaar Arne v.d. Ree. (illus-
trator van o.a. het boek Pinkeltje) Misschien dat u binnenkort een getekend kunstwerk voorbij ziet komen.

Wij kiezen voor groente en fruit op school
Op school vinden wij het belangrijk dat kinderen gezond eten. Uiteraard is
gezonde voeding een verantwoordelijkheid van u als ouder maar als school
willen wij u hierin graag ondersteunen. Door een vaste groente- en fruitdag in
te voeren, woensdag en vrijdag, leren we de kinderen een goede gewoonte
aan. Een bijkomend voordeel is dat een gezonde leefstijl bijdraagt aan het
welbevinden van de kinderen en daarbij aan betere leerprestaties.

Onderwijsmarkt VO groep 7 en 8
Donderdag 3 november van 19.00 - 21.00 uur is de Onderwijsmarkt Voortgezet Onderwijs op CBS De
Bron. De scholenmarkten zijn voor leerlingen uit groep 7 en 8 en hun ouders/verzorgers. De VO-scholen
geven presentaties van ongeveer 30 minuten. Voor vragen kunt u terecht in de verschillende stands.

Nieuwe leden MR
Dit schooljaar hebben we twee nieuwe leden welkom mogen heten in de medezeggenschapsraad. Ingrid
Baars is namens de personeelsgeleding ingestapt en Wendy Mast sluit aan als lid van de oudergeleding.
Hieronder stelt zij zich aan u voor. Op de website vindt u de meest recente notulen, zodat u inhoudelijk op
de hoogte kunt blijven van besproken onderwerpen.

Hallo, ik ben Wendy Mast-Dekker, moeder van Floor (groep 4) en Sven (groep 1/2a). Sinds kort vorm ik
samen met Petra van Prooijen en Richard Meiling de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. Ik
heb me aangemeld voor de MR omdat ik het leuk vind om betrokken te zijn bij het beleid van de school en
daarover mee te denken. In het dagelijks leven ben ik al zo’n 15 jaar zelfstandig communicatieadviseur. Ik
adviseer bedrijven uit verschillende branches bij hun corporate- en marketingcommunicatie. Ook ben ik
afstudeerbegeleider bij de opleiding communicatie aan de Hogeschool Rotterdam en doe ik de financiële
administratie van ons akkerbouwbedrijf. Met deze kennis en ervaring hoop ik een goede bijdrage te kunnen
leveren aan de MR. Spreek me gerust aan als je iets ter sprake wilt brengen in de MR

Buurtgezinnen
In ieder gezin zit het wel eens tegen en soms duurt zo’n periode te lang en stapelen problemen zich op. We
kunnen het ons allemaal voorstellen als je te maken hebt met een scheiding, er ziekte in het gezin is of een
kind extra zorg nodig heeft. Dat vraagt veel van ouders en soms dreigt dan de emmer over te lopen. Voor
die gezinnen is in de Hoeksche Waard een nieuw initiatief gestart: Buurtgezinnen
Buurtgezinnen zoekt voor overbelaste gezinnen een steungezin. Dit steungezin helpt en biedt steun gericht
op de kinderen in het gezin. Buurtgezinnen wil zo voorkomen dat de kinderen gaan lijden onder de
gezinsproblemen. De steun varieert van een dagdeel per week tot maximaal een weekend per 2 weken.
Kunt u deze steun wel gebruiken of wilt u juist deze steun geven?
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Lees de folder in de bijlage of kijk op www.buurtgezinnen.nl. Daar staat ook een overzicht van alle
openstaande hulpvragen in de Hoeksche Waard op dit moment. Thirza Barth (coördinator buurtgezinnen
HW) komt graag bij u langs om vrijblijvend kennis te maken. Buurtgezinnen in de Hoeksche Waard kunt u
ook volgen via Facebook

Doppenactie
Al een aantal jaren sparen we op school flesdoppen voor de KNGF, Koninklijk
Nederlands Geleidehonden Fonds. Tot nu toe hebben we een volle vuilniszak
mogen inleveren. Maar…..we sparen verder.
Wat kunt u inleveren:
Alle hard plastic schroefdoppen en deksels, bijv. van frisdrank, melk of sap maar

ook van tandpasta, shampoo, wasmiddel, chocopasta
etc. zijn welkom. Bij de conciërge staat een doos waar
uw kind de doppen in kan doen. We hopen dat u mee
wilt blijven sparen om de Opleiding van Geleidehonden
te steunen! Zo helpen we mensen zelfstandig deel te
nemen aan onze maatschappij.

Webinar over slapen in de basisschoolleeftijd
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http://www.buurtgezinnen.nl/
https://www.facebook.com/Buurtgezinnen.in.HW
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