
NIEUWSBRIEF - december 2022
Kalender
2 en 16 dec zwemmen groep 5 en 7
2 dec Verkeer met landbouwvoertuigen groep 8
5 dec Sinterklaasviering; leerlingen zijn om 12.30 uur uit alle groepen
6 dec bezoek aan het Rijksmuseum groep 7 en 8
8 dec muzieklessen
9 en 23 dec zwemmen groep 6 en 8
20 dec feestelijk afscheid juf Jannie alle groepen
22 dec kerstviering op school alle groepen
23 dec foute kersttruiendag alle groepen
23 dec Vanaf 12.30 uur kunt u juf Jannie gedag zeggen in de

personeelskamer.

Nieuwsberichten
Hieronder vindt u een greep uit de leuke nieuwsberichten die op onze site, onder andere bij de groepen, te
vinden zijn:
● Nieuwe collega gezocht!
● groep 1/2a
● groep 4
● groep 6

Kind op maandag: Deze verhalen vertellen we
Dromen bestaan niet alleen in de nacht. Als mensen hopen op wat komen
gaat, als ze vertellen wat er kan veranderen, dan delen ze hun dromen
met elkaar. Lang geleden deed de profeet Jesaja dat ook. Hij vertelde aan
de mensen in zijn land dat er een nieuwe koning zou komen, die vrede en
geluk zou brengen. De hele wereld zou erdoor veranderen, zei Jesaja;
zelfs de dieren zouden in vrede samenleven. Op weg naar kerst lezen we
opnieuw over het visioen van Jesaja. Met dat visioen in gedachten lezen
we over de priester Zacharias, die bezoek krijgt van een engel. En we
horen over Maria, de jonge vrouw uit Narazet die van een engel te horen
krijgt dat zij de moeder van Jezus wordt. Jezus zal de koning zijn die
vrede brengt – zo wordt het visioen van Jesaja waar.
‘Droom met me mee’ is het thema van deze adventstijd. De kinderen maken kennis met Bijbelse dromen
van vrede en geluk, en delen ook hun eigen dromen met elkaar. Door mee te dromen van een eerlijke,
rechtvaardige wereld kunnen we samen de wereld mooier maken. Zo wordt kerst een feest voor iedereen!

Typecursus
Ondanks dat er iets mis is gegaan met het mailadres waar de aanmelding voor de typecursus naar
gestuurd kon worden, zijn er toch een flink aantal leerlingen die al zijn begonnen met de typecursus. Voor
degenen die nog willen starten hieronder nogmaals de gegevens. U kunt uw aanmelding sturen naar:
adm.debron@csgdewaard.nl
In de onderwerpregel graag PICA vermelden en in de mail de voor- en achternaam van uw kind en de
groep. Als u een speciale dyslexie-versie wil, dan dit ook in de mail vermelden. Daar zijn geen extra kosten
aan verbonden. Als de aanmelding binnen is en de betaling voldaan, worden de stickers en inloggegevens
op school aan de leerling meegeven. Fijn als u het verschuldigde bedrag overmaakt op schoolrekening

https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/24754-nieuwe-collega-gezocht
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/24678-puppy-bezoek
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/24639-natuurpad-van-het-hwl-in-het-veerbos-van-numansdorp
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/24648-in-groep-6-gingen-we-op-orgelles


NL66 RABO 0332011437 t.n.v. CSG De Waard, inzake CBS De Bron onder vermelding van PICA, groep en
naam van uw kind.

Cultuureducatie
Dinsdag 6 december gaan de groepen 7 en 8 naar het Rijksmuseum in Amsterdam.
Zij volgen daar het programma ‘Proef de Geschiedenis’. Tijdens deze rondleiding langs hoogtepunten uit
het museum ontdekken de leerlingen het dagelijks leven van vroeger. Ze mogen niet alleen kijken, maar
ook voelen, ruiken en… proeven!
Het vervoer v.v. is per touringcar. De bus vertrekt 9.00 uur bij school vandaan en de kinderen zullen rond
15.00 uur weer terug zijn.

Sinterklaasviering
Op maandag 5 december vieren we met elkaar Sinterklaas. We zullen Sinterklaas en zijn pieten ontvangen
op het plein om 8.30 uur. We willen iedereen vragen om op tijd klaar te gaan staan. De kinderen zoeken
hun leerkracht op. Ouders zijn van
harte welkom om de aankomst van
Sinterklaas mee te beleven, maar wilt u
dan wel goed aan de zijkanten van het
plein (zie plattegrond) gaan staan zodat
de kinderen het goed kunnen zien. We
verwachten Sinterklaas om 8.40 uur op
het plein. Na een kort welkomstwoord
gaan de kinderen met de leerkracht
naar binnen. Alle kinderen krijgen deze
ochtend iets te eten en te drinken.
Let op! De school gaat deze dag om
12.30 uur uit.
De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen
hun surprise binnenbrengen op
vrijdagmiddag 2 december na
schooltijd tussen 12.30 - 12.45 uur of
maandagochtend 5 december voor
schooltijd.

Kerst
Kerstviering groep 1 t/m 4:
De kerstviering vindt dit jaar op 22 december plaats in de eigen groep. De kinderen zijn om 17.00 uur
welkom op school.
Tijdens de viering zal er een kerstdiner zijn en wordt het kerstverhaal verteld.
U bent als ouder welkom vanaf 18.00 uur op het plein.
Alle groepen komen dan zingend naar buiten op de volgende tijden:
groep 1-2: 18.00 uur (kleuterplein)
groep 3-4: 18.10 uur (grote plein)
(Voor verdere info zie hieronder)

Kerstviering groep 5 t/m 8:
De kerstviering vindt dit jaar plaats in de eigen groep. De kinderen zijn om 17.15 uur welkom op school.
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Tijdens de viering zal er een kerstdiner zijn en wordt het kerstverhaal verteld.
U bent als ouder welkom vanaf 18.20 uur op het plein.
Alle groepen komen zingend naar buiten op de volgende tijden:
groep 5-6: 18.20 uur (grote plein)
groep 7-8: 18.30 uur (grote plein)

Na het zingen is het de bedoeling dat alle kinderen opgehaald worden en staat voor iedereen de
chocolademelk en iets lekkers klaar.
Om zicht te houden op uw kind vragen wij u om bij de betreffende leerkracht aan te geven dat u uw kind
meeneemt.

Ook dit jaar hopen wij weer geld op te halen voor het goede doel. Dit jaar hebben wij gekozen voor het
doel: De lichtjes voor Sophia!

We bevinden ons in een uitdagende tijd, die wederom veel vraagt van onze samenleving en de
ziekenhuizen. Juist in deze tijden heeft het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis jouw steun hard nodig.
Nieuw dit jaar is de optie om digitaal te collecteren. U ontvangt van ons nog een QR-code waardoor het
mogelijk is om digitaal te doneren. Contant geld is ook nog steeds mogelijk. We hopen met elkaar een mooi
bedrag op te halen!

Na de Sinterklaastijd ontvangt u via de mail verdere informatie over de kerstviering en wat hiervoor nog
nodig is. Hierin zal o.a. hulp gevraagd worden van vaders bij het serveren van het diner in de groep(en) van
uw kind(eren). Ook zal er een intekenlijst met u gedeeld worden om aan te geven of en wat u voor
gerechten voor de kinderen uit de groep(en) zou willen maken.

We hopen met elkaar een mooi Kerstfeest te vieren!

Studiedag
Op 8 november hebben we een studiedag gehad met twee onderwerpen. De ochtend werd besteed aan de
Kanjertraining. ‘s Middags werden de leerkrachten bijgeschoold over begrijpend lezen. We leerden over de
rol van technisch lezen; de lesopbouw en het belang van een goede start; actief, hardop denkend, lezen,
zodat de leerlingen leren hoe je een tekst te lijf gaat.

Juf Aniek en juf Chantal weer begonnen met werken
Na de herfstvakantie is juf Aniek weer begonnen met werken in groep 6. De kinderen waren erg blij en
hadden mooie bloemen gemaakt.
Ook juf Chantal is weer terug van zwangerschapsverlof. Zij gaat de komende periode op maandag en
dinsdag werken in groep 5b. Na de kerstvakantie zal zij op maandag en dinsdag gaan werken in groep 4.

Update uit de ziekenboeg
Het gaat langzaamaan weer wat beter met juf Rhea. Juf Rhea kan al enkele uren op school komen werken,
maar moet nog erg voorzichtig zijn met haar rug.
Meester Kees heeft helaas nog erg veel pijn aan zijn schouder en slaapt daardoor ook slecht. Ook hij is wel
af en toe op school te zien, maar kan nog geen werk verrichten.
Ook meester Rein zit even in de lappenmand. Hij heeft een blindedarmoperatie gehad en is daar nu
herstellende van. Hoe we het één en ander gaan opvangen is per dag een puzzel. Uiteraard houden we u
daarvan op de hoogte. We wensen onze collega’s veel sterkte bij hun herstel.
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Overblijf
De eerste maanden zitten er weer op. Gelukkig hebben wij met veel ouders en kivido ervoor kunnen zorgen
dat de groepen elke keer weer bemand waren.
Soms is het nog wel een puzzel.
Wilt u helpen, maar u heeft zich nog niet opgegeven, dat kan bij Rianne Kers via
overblijvendebron@gmail.com

In de eerste schoolweek van januari zal u een mail ontvangen voor de betaling van de TSO kosten.
De kosten zijn 100 euro per kind voor het schooljaar 2022-2023.
Indien u dit niet in 1 keer kunt betalen, is het ook mogelijk om dit in delen te betalen, graag dit wel melden
bij Rianne Kers.

Afscheid juf Jannie
Zoals u weet gaat juf Jannie met pensioen. Op dinsdag 20 december nemen we op een feestelijke manier
afscheid van de juf. Vrijdag 23 december kunt u vanaf 12.30 uur juf Jannie gedag zeggen in de
personeelskamer.

Schoolplein
Dit schooljaar willen wij als school het schoolplein gaan veranderen. Wij hebben een schoolpleincommissie
met een aantal leerkrachten erin en ook een aantal ouders. We zitten nu in de fase om te kijken wat onze
wensen zijn. Er zijn ook een aantal studenten die landschapsarchitectuur studeren in Wageningen die ons
willen gaan helpen bij een plan.
Dit schooljaar willen wij acties gaan organiseren om geld voor het plein op te halen.

Wilt u helpen en/of heeft u contacten via uw werk of netwerk die ons kunnen helpen, laat het ons weten via
debron@csgdewaard.nl
Dit s
Gevonden voorwerpen

Ziet u een bekend voorwerp? Graag
zo spoedig mogelijk ophalen. Na de
kerstvakantie brengen we het naar
de kledingcontainer voor het goede
doel.
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