
NIEUWSBRIEF - oktober 2022
Kalender
29 september Afscheid meester Marco
5 okt start kinderboekenweek, iedereen mag Gi-Ga-Groen verkleed komen!
7 en 21 okt zwemmen groep 6 en 8
13 okt muzieklessen
14 okt zwemmen groep 5 en 7
14 okt afsluiting Kinderboekenweek, na schooltijd vrije inloop en

boekenmarkt.
20 okt techniekfestijn groep 8
24-28 okt herfstvakantie

Nieuwsberichten
Hieronder vindt u een greep uit de leuke nieuwsberichten die op onze site, onder andere bij de groepen, te
vinden zijn:
● Opa en oma op bezoek in groep 1/2a
● Fietspoetsdag in groep 1/2b
● start groep 4
● start groep 5a
● start groep 6
● start groep 7
● Ouder gezocht met financiële kennis
● BUDO-training

Kind op maandag: Deze verhalen vertellen we
Aan het begin van dit schooljaar zijn we gestart met het thema ´een nieuw begin´. Daarbij vertelde we in
alle groepen de verhalen uit het Bijbelboek Exodus. De kinderen hoorden over het volk Israël in Egypte: de
Israëlieten moesten werken als slaven, er kwamen plagen in het land en God heeft zijn volk bevrijdt uit
angst en ellende. Maar met bevrijding alleen zijn we er nog net: na het verhaal van de uittocht komt het
grote verhaal van het volk Israël in de woestijn. Een verhaal over mensen die onderweg zijn, vaak met
vallen en opstaan. Mensen die richting zoeken, soms hun eigen gang gaan, en dan toch de weg van het
leven weer terugvinden. In de woestijn geeft God zijn volk tien geboden: tien leefregels op weg naar het
beloofde land. Als mensen die leefregels waarmaken, komt het beloofde land dichterbij.

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?

Afscheid meester Marco
Op donderdag 29 september nemen de kinderen onder schooltijd afscheid van meester Marco. Na
schooltijd om 14.50 uur zal hij op het schoolplein staan, zodat u hem gedag kunt zeggen.

https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/23858-opa-en-oma-bezoek
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/24012-fietspoetsdag
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/23629-start-van-het-nieuwe-schooljaar-in-groep-4
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/23637-start-schooljaar-groep-5a
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/23867-goed-van-start-in-groep-6
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/23555-start-van-groep-8
https://csgdewaard.nl/vacatures/83-bestuurslid-voor-stichting-vermogensbeheer
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/24064-budo-training


Berichtje van meester Kees
Beste ouders, verzorgers,
Hier een berichtje uit de ziekenboeg. Zoals u wellicht weet ben ik twee weken geleden gevallen met de fiets
met als gevolg zes gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen en een hersenschudding. Bijzonder pijnlijk
en met name slapen was een opgave. Inmiddels gaat het een klein beetje de goede kant op, kan wat meer
bewegen en de pijn neemt wat af. Gelukkig heb ik wekelijks contact met de kinderen, dat is heel fijn. En ik
heb ook veel kaarten en berichtjes van kinderen, collega’s en ouders gehad, dat doet me ook heel goed.
Iedereen bedankt daarvoor! Ik hoop dat mijn herstel spoedig zal verlopen en ik snel weer aan de slag kan.
Hartelijke groet, meester Kees.

Update juf Rhea
Juf Rhea heeft helaas nog veel pijn. Ze hoopt dat het herstel snel de betere kant opgaat dan nu het geval
is. Ze loopt af en toe een rondje om in beweging te blijven, wie weet komt u haar nog tegen.
Juf Rhea mist het erg om met de kinderen bezig te zijn.

Ouderklankbord bijeenkomst
Dinsdag 13 september kwam de ouderklankbordgroep bij elkaar. Meester Marco opende het gesprek en er
volgde een korte voorstelronde. Juf Petra en juf Sonja waren aanwezig om mee te luisteren en
aantekeningen te maken. We hebben deze avond gesproken over oudercommunicatie. We hebben
besproken over wat er al goed gaat op school en wat er nog verbeterd kan worden. Het team gaat hiermee
aan de slag en de communicatie verbeteren waar dat kan. Er zijn ook een aantal zaken besproken die wat
langer de tijd nodig hebben om aan te passen en te bespreken. Het was een waardevol uur waar we zeker
een vervolg aan gaan geven.

Kinderboekenweek
Vanaf woensdag 5 t/m vrijdag 14 oktober besteden wij op school aandacht aan de jaarlijkse
kinderboekenweek. Het thema is dit jaar GI-GA-Groen. Wij starten die ochtend gezamenlijk op het plein en
zingen met z'n allen het volgende lied: Gi-Ga-Groen. Het is natuurlijk erg leuk wanneer uw zoon of dochter
met dit lied mee kan zingen. Natuurlijk besteden we hier op school aandacht aan, maar het helpt zeker
wanneer u thuis dit lied ook eens samen beluisterd of meezingt. Naast het zingen willen we deze dag zo
GI-GA-Groen mogelijk maken door met z'n allen zoveel mogelijk in het groen te komen, doen uw kinderen
ook mee?
Op vrijdag 14 oktober wordt er door de activiteitencommissie een kinderboekenmarkt georganiseerd. Er
worden dan na schooltijd (12:30 - 13:30 uur) tweedehands boeken verkocht. De opbrengst is voor een
groener schoolplein. Voor deze boekenmarkt vragen wij u om vooraf boeken in te leveren die uw zoon of
dochter niet meer wil lezen. Wij verkopen de boeken dan voor 0,50 cent per stuk. Tijdens deze slotdag is er
naast een kinderboekenmarkt, ook een vrije inloop in de school en mag er door iedereen van 12.30-13.30
uur in alle klassen gekeken worden naar de uitwerking van het thema GI-GA-Groen.
Andy Griffiths en Terry Denton schreven en illustreerden het kinderboekenweekgeschenk
“Waanzinnige boomhutverhalen”. Het prentenboek “Egalus” is gemaakt door Marije Tolmans.
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https://www.youtube.com/watch?v=7_irtu4cYeY


Budo training
Vorig schooljaar heeft groep 5 budo training gehad. Dit is zeer goed bevallen en daarom is aan het einde
van het schooljaar besloten om Alexander Baard ook dit jaar in te zetten. De nadruk ligt op groep 5, maar
hij gaat ook met alle andere groepen een tijdje aan het werk. Deze fysieke training is gericht op het
aanleren en oefenen van sociale vaardigheden. Vanaf de middenbouw worden leerlingen zich steeds
bewuster van zichzelf, hun plek in de groep en de invloed op anderen. Deze training zetten wij preventief
in, omdat wij het belangrijk vinden dat het sociale klimaat binnen de groep en binnen de school prettig en
veilig blijft. Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van spel- en samenwerkingsvormen vanuit judo en/of
jiu-jitsu. Onderwerpen die centraal zullen staan zijn:
● normen en waarden
● eigenwaarde
● grenzen aangeven en grenzen respecteren
● zelfvertrouwen
● focus; richten op je eigen werk/jezelf
● samenwerken
De lessen worden donderdagochtend onder schooltijd gegeven in het speellokaal van onze school.

Loombandjes
Voor groep 3 zijn we op zoek naar loombandjes. Als u deze nog hebt liggen en ze
worden niet meer gebruikt, dan zijn ze van harte welkom! Alvast bedankt.

Stagiaire
Mijn naam is Sophie Kortlever, woonachtig in Strijen en 20 jaar oud. Momenteel
ben ik derdejaars student aan de pabo. Na een jaar stage gelopen te hebben op
een andere basisschool, ben ik dit jaar weer gezellig terug op CBS de Bron in
groep 1/2a. Mijn hobby’s zijn winkelen en afspreken met mijn vriendinnen.
Ik kijk enorm uit naar een veilig, leerzaam en leuk jaar!

Graag uw aandacht……
Een buurtbewoner heeft ons aangesproken over het feit dat hij al drie keer schade aan zijn auto heeft
gehad, waarbij geen briefje is achtergelaten. Omdat de schade overdag is opgelopen, heeft hij het
vermoeden dat  leerkrachten of ouders tijdens het wegbrengen of ophalen van de kinderen deze schade
veroorzaken. Ook heeft hij nogal last van auto’s die niet in de parkeervakken geparkeerd staan. Zou u hier
beter op willen letten? Mede namens de bewoners bedankt!

Overblijf
Wij zijn blij dat er nieuwe ouders bij zijn gekomen om te helpen tijdens de overblijf.
Wilt u alsnog helpen tijdens de overblijf, u kunt u aanmelden via overblijvendebron@gmail.com

Voor het overblijven vragen wij jaarlijks een bijdrage van 100 euro per kind.
Vanaf dit schooljaar, vragen wij u om deze bijdrage te betalen in januari i.p.v aan het begin van het
schooljaar. In december of januari krijgt u hier meer informatie over.
Dit doen wij om de kosten voor het schooljaar te verspreiden.
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Digi gastles in groep 8 van het Nationaal Archief
Vorig schooljaar is de groep op bezoek geweest bij het Nationaal Archief in Den Haag. Vandaag op
maandag 26 september hebben we een gastles gehad over de geschiedenis van Curaçao. Deze was
online en hadden we de gastdocent op het bord. We hebben documenten en foto’s gezien die het
Nationaal Archief bewaard, geluisterd naar de verhalen over vroeger, gesproken over wat we zagen op
foto’s en wat de waarde is van het bewaren van al deze materialen.
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