
NIEUWSBRIEF - september 2022
Kalender
29 aug - 8 sept. startgesprekken groep 1 t/m 8
2, 16 en 30 sept zwemmen groep 5 en 7
5 sept inloopmoment groep 5 t/m 8
7 sept inloopmoment groep 1 t/m 4
9 en 23 sept zwemmen groep 6 en 8
14 sept oma & opa moment. Afsluiting thema: familie groep 1 en 2
19 sept studiedag; alle leerlingen zijn vrij
21 sept fietspoetsdag groep 1 en 2
23 sept verkeersles groep 1 en 2

Nieuwsberichten
Hieronder vindt u een greep uit de leuke nieuwsberichten die op onze site, onder andere bij de groepen, te
vinden zijn:
● eerste schoolweek groep 3

Kind op maandag: Deze verhalen vertellen we
De komende periode staat het thema ´een nieuw begin´ centraal. Soms gaan dingen niet zoals je wilt.
Bijvoorbeeld omdat iets niet lukt, omdat anderen je tegen lijken te werken of omdat het bij nader inzien toch
niet zo leuk of makkelijk is als je gedacht had. Dan zou je het liefst opnieuw willen beginnen. Alsof je een
nieuw wit vel papier zou kunnen pakken dat nog helemaal leeg is. Het begin van een schooljaar kan zo’n
moment zijn dat je weer met een schone lei kunt beginnen. Dat mensen opnieuw kunnen beginnen, is
misschien wel een van de meest fundamentele thema’s in de Bijbel. Keer op keer wordt verteld dat mensen
een nieuwe start maken. En dat niet alleen: ze krijgen daar ook op hulp bij. Juist als ze in situaties
terechtkomen waar ze op eigen kracht niet zomaar uit komen, is er iets of iemand die hen bij de hand
neemt.

We lezen deze maand uit het Bijbelboek Exodus. Het volk Israël leeft in slavernij in Egypte. Mozes wordt
als kind gered in een biezen mandje en krijgt later de opdracht om tegen de farao te zeggen dat hij het volk
moet laten gaan. Als de farao weigert komen er zware plagen in het land. Uiteindelijk maakt het volk Israël
een nieuw begin. In de onderbouw zingen de kinderen dit liedje: klein klein kindje.

CT-team
Binnen onze school werken we met een coördinatieteam oftewel het CT. Hier nemen verschillende
leerkrachten aan deel. Normaal sluiten de intern begeleider en de directeur hier ook bij aan. Zoals jullie
weten, nemen wij op korte termijn afscheid van onze directeur en onze intern begeleider. Voor groep 1 t/m
3 hebben wij juf Anke bereid gevonden om de taak van intern begeleider in te vullen. Voor groep 4 t/m 8 is
er een vacature uitgezet. Hoe het verder gaat met de functie van directeur kunnen wij op dit moment nog
niet vertellen maar achter de schermen wordt hier hard aan gewerkt. Onze intern begeleider neemt op
dinsdag 30 augustus afscheid en onze directeur op vrijdag 30 september.

https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/23500-eerste-schoolweek-in-groep-3
https://www.youtube.com/watch?v=wyfQ9KDT7k0


Gelukkig wordt de school door het hele team gedragen en werken wij met het hele team aan de voortgang
binnen de school. Er zijn 3 leden van het team die nu een rol vervullen binnen het CT en de komende tijd
dus ook het aanspreekpunt zijn voor zaken buiten de klas:

- Juf Ernate (leerkracht groep 1/2b, halve dag werkzaamheden buiten de klas)
- Juf Maartje (leerkracht groep 3, halve dag werkzaamheden buiten de klas)
- Juf Sonja (leerkracht groep 8, 1 dag in de week werkzaamheden buiten de klas)

Als het gaat om zaken die gaan om de groep, graag contact opnemen met de leerkracht. Voor alles buiten
de groep kunt u mailen naar debron@csgdewaard.nl of telefonisch contact opnemen en vragen naar
bovengenoemde personen.

Zending
We vinden het als school belangrijk om in het kader van burgerschapsvorming en onze Christelijke
identiteit aandacht te besteden aan goede doelen. Dit willen wij het komende schooljaar gaan doen door
verspreid over het het jaar een aantal acties te organiseren. We houden u via de nieuwsbrief op de hoogte
van de acties en doelen.

Schooltuin
Mmmm Lekker! In de schooltuin rijpen de tomaten,
boontjes, bramen, pompoenen en nog meer…
Snijbieten en kruiden staan er prachtig bij na alle
zonnige dagen. Met hulp van ouders en kinderen is
er in de vakantie water gegeven (dank!) en kunnen
de aardappels ook bijna geoogst worden, en de
appels… Mmmm! Kom gerust even kijken, de tuin
ligt achter de school bij groep 3.

Kom gerust een handje meehelpen als u/jij tijd heeft,
we ZOEKEN u/jou! Vader, moeder, opa, oma of
oppas - het maakt niet uit als u het maar leuk vindt
om met kinderen in de tuin bezig te zijn en te
proeven wat er zo prachtig groeit en bloeit. Groene
vingers is geen voorwaarde, alleen een uurtje tijd, af
en toe.

Voor meer info of opgeven:
juf Gerdien: g.boot@csgdewaard.nl
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Inloopmomenten
We organiseren dit jaar inloopmomenten in de school, zodat u
regelmatig een kijkje kunt nemen in de klas. Vanaf de eerste bel om
08.20 tot 08.35 bent u van harte welkom om een kijkje te nemen in de
klas van uw kind. Om 08.35 zal de leerkracht de dag starten met de klas.
Als u meerdere kinderen in één bouw hebt, kunt u binnen deze tijd even wisselen.

● Maandag 5 september is er een inloopmoment voor de groepen 5 t/m 8.
● Woensdag 7 september is er een inloopmoment voor de groepen 1 t/m 4.

Weekplanning website
Elke maandag staat er voor iedere groep een weekplanning op de website. In deze weekplanning kunt u
onder andere vinden aan welke doelen de kinderen werken in de klas voor de gebieden: rekenen, taal en
spelling. Ook is er met enige regelmaat een informatieblad te vinden van de methode Kanjer.
In de weekplanning staan de belangrijkste dingen voor de week zoals muziekles, zwemles, gymles, uitjes,
eventueel huiswerk.

Stagiaires
Graag stel ik mij aan u voor. Ik ben juf Lotte. Ik ben 21 jaar en woon in Nieuw-Beijerland.
Aankomend schooljaar loop ik op de maandag en dinsdag stage in groep 5a. Ik zit in
mijn tweede jaar van de flexibele PABO en heb hiervoor de opleiding tot
onderwijsassistent afgerond. Hiernaast ben ik ook werkzaam als onderwijsassistent op
andere scholen binnen stichting CSG De Waard. Met veel plezier start ik dit nieuwe
schooljaar en ik kijk uit naar alle lessen die ik mag gaan geven!

Mijn naam is Bo Hagestein, 19 jaar en kom uit Oud-Beijerland. Ik zit in het tweede jaar
van de pabo. Juf worden was altijd een droom van me, die ik nu aan het waarmaken
ben.
In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om te lezen en ben ik te vinden met vrienden en
familie. Sinds mijn 7e zit ik op korfbal, wat ik nog steeds met veel plezier doe! Het eerste
half jaar zal ik in groep 3 stage lopen en het tweede halfjaar zal ik naar de bovenbouw
gaan.

Hallo! Mijn naam is Kirsten Loef en ik ben 28 jaar. Ik ben opgegroeid in Mijnsheerenland,
maar sinds 2019 woon ik met veel plezier samen met mijn vriend in Numansdorp. Na de
lerarenopleiding Engels voor het voortgezet onderwijs en de opleiding European Studies
ontdekte ik dat ik toch een carrière in het basisonderwijs ambieer. In februari 2021 ben ik
gestart met de verkorte deeltijd Pabo, een versneld traject voor mensen die al een
hbo-opleiding hebben afgerond en zich willen laten omscholen. Naast mijn studie werk ik
als onderwijsassistent op CBS De Vliet in Klaaswaal. Dit schooljaar loop ik een dag per
week stage bij juf Maartje in groep 3. Later dit schooljaar zullen dit twee dagen worden.
Ik ben gek op talen en ik heb in 2018 een half jaar in Avignon, Frankrijk, gestudeerd om
mijn Frans te verbeteren. Mijn favoriete vakken zijn taal, spelling, Engels en schrijven. Ik
heb een grote liefde voor de Efteling en daar heb ik vorig jaar zomer ook een tijdje
gewerkt. In mijn vrije tijd voetbal ik graag en geef ik voetbaltraining aan JO6/7 bij NSVV

in Numansdorp. Ieder kind is uniek en verdient het om de juiste begeleiding te krijgen. Ik hoop veel te leren
op De Bron en ik kijk enorm uit naar aankomend schooljaar!
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Mijn naam is Patricia Bestebreur, 31 jaar oud en woonachtig in Nieuw-Beijerland. Dit
schooljaar ben ik stagiaire op De Bron. Ik loop elke donderdag stage bij juf Sjoerdje
in groep 7. Op dit moment zit ik in mijn derde jaar van de Digi-Pabo variant op
Hogeschool Inholland in Dordrecht en heb ik inmiddels voor de specialisatie
bovenbouw gekozen. Deze vorm van de pabo houdt in, dat mijn studie bijna volledig
digitaal is. Ik ga namelijk (maar) zo’n zeven keer per schooljaar naar mijn
schoolgebouw voor een lesdag en voor de rest doe ik alles voor de opleiding
zelfstandig vanuit huis en ben ik verder alleen voor mijn tentamens in het
schoolgebouw. Door mijn keuze voor de digitale variant van de pabo, is het goed te

combineren met mijn webwinkel en administratieve werkzaamheden. Ik ben het gehele schooljaar stagiaire
in groep 7 en ik heb al een heel fijne kennismaking gehad met deze leuke groep op mijn eerste stagedag.
Tot zover wat informatie over mij en wellicht kunnen de kinderen deze informatie nog aanvullen. Als u
vragen heeft, mag u deze natuurlijk altijd stellen. Graag tot ziens!

Hallo allemaal! Ik ben Paul en ga het komende schooljaar stage lopen in groep 8
op De Bron. Volgende week begin ik aan het derde jaar van de Pabo en komt
langzaam maar zeker het einde van mijn studie in zicht. Daarnaast heb ik
onlangs mijn bijbaan bij de Jumbo opgezegd, zodat ik op woensdag- en
vrijdagochtend kan werken als onderwijsassistent op de Sabina van Egmond in
Oud-Beijerland. In Oud-Beijerland woon ik samen met mijn ouders en broer. Mijn
hobby's zijn gitaar spelen, koken, bakken en me inzetten bij jeugdactiviteiten in
de kerk. Ik kijk er erg naar uit om voor het eerst een heel jaar met een groep 8
mee te draaien en te zien hoe de kinderen zich ontwikkelen en voorbereiden op
het middelbaar onderwijs.
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Schoolkorfbaltoernooi
Via deze nieuwsbrief wil korfbalvereniging Oranje Zwart/De Hoekse alle kinderen van groep 3
t/m 8 uitnodigen mee te doen aan het schoolkorfbaltoernooi op:

Woensdag 28 september 2022
Het toernooi begint om 13.45 uur en zal tot ongeveer 15.45 uur duren (exacte tijden hangen af van
het aantal inschrijvingen). Een regenbui zal het spelplezier niet bederven, dus het toernooi gaat dan
gewoon door.
Als uw kind mee wil doen, dan kan hij/zij zich met onderstaand strookje aanmelden. De korfbalvereniging
vraagt u het strookje volledig in te vullen. Uw telefoonnummer zal alleen gebruikt worden voor eventuele
bereikbaarheid op de dag zelf en uw handtekening als goedkeuring dat uw kind mee mag doen. Het
volledig ingevulde strookje kan tot uiterlijk woensdag 21 september a.s. worden ingeleverd bij de
leerkracht van uw kind.
Om de teams goed te begeleiden vragen zij u per team ook 1 begeleider te vermelden. Ouders die dit
willen doen, kunnen zich aanmelden bij de leerkracht en vermeld worden op het antwoordstrookje. Een
team bestaat uit minimaal 4 personen en maximaal uit 6 personen. Alleen complete teams met begeleider
kunnen zich aanmelden.
Mocht u nog vragen hebben of geen complete teams kunnen vormen, neemt u dan contact op met:
Peter Kamp 06-23728092 of via nac@oranjezwartdehoekse.nl.
Met sportieve groet,
Korfbalvereniging Oranje Zwart/De Hoekse
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

………………………………………………………………………………………..meldt zich aan voor het

Schoolkorfbaltoernooi van Oranje Zwart/De Hoekse op 28 september a.s.

Naam School : CBS De Bron

Groep :

Telefoonnummer ouder(s) : (in geval van nood)

Emailadres ouder(s) :

Dit emailadres zal alleen gebruikt worden voor communicatie t.b.v. het schoolkorfbaltoernooi.

Na afloop zullen alle gegevens verwijderd worden.

Naam teambegeleider :

Handtekening ouder/verzorger :
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