Schooljaar 2018 - 2019

Nieuwsbrief 8

Belangrijke data:
4 april
Examen EHBO groep 8
4 april
Groep 7 examen verkeer
theorie
9 april
Groep 1 en 2 Pas op Muis
verkeersles
12 april
Koningsspelen
16, 17 en18 april
CITO toets groep 8
Entreetoets groep 7
18 april
Paasviering
19 april – 3 mei
Meivakantie
14 mei
Schoolreisje groep 3 t/m 8
14 mei
Juffenfeest groep 0-1-2
22 mei
studiedag
28 mei
Schoolfotograaf
30 mei t/m 10 juni
Vakantie hemelvaartpinksteren
13 juni
Schoolreisje groep 0-1-2
19 t/m 21 juni
Kamp groep 8,
groep 0-1-2 vrij

Project
Inmiddels is het project op school over “landen” in volle gang. U
heeft de uitnodiging inmiddels ontvangen. Van harte welkom op 4
april van 18.30-20.00 uur!
Paasviering
Donderdag 18 april houden we met alle kinderen van school een
paasviering in de kerk. U bent van harte welkom om daarbij aanwezig
te zijn. Het thema is: “Hij voor mij”.
De paasviering begint om 13:30. De kerk is vanaf 13:15 open.
Uw kind gaat met de leerkrachten vanuit de klassen naar de kerk. Na
de viering gaan de kinderen met de leerkrachten weer terug naar
school.
U wordt uitgenodigd om in de hal nog een kop koffie of thee te
komen drinken. We hopen u te ontmoeten!
CITO eindtoets groep 8
Van 16 t/m 18 april maken de leerlingen van groep 8 de jaarlijkse
eindtoets CITO. Het is elk jaar weer spannend voor de leerlingen. Een
advies aan de ouders: zorg er voor dat uw kind de avond tevoren op
tijd naar bed gaat, zodat hij / zij uitgerust het werk kan maken.
Tijdens de toets mogen de kinderen een versnapering nemen. Geef
echter niet teveel mee, want dan dreigt het de benodigde
concentratie weg te nemen.
Personele zaken
Groep 1 op de Bron groeit aan het einde van dit schooljaar uit tot een
grote groep. Daarom hebben we als team met elkaar besloten om een
deel van onze gelden voor werkdrukverlichting te besteden aan een
onderwijs-assistente voor alle morgens in groep 0/1. We zijn blij dat
we Denise Klop van Ballegooijen hiervoor gevonden hebben en
wensen haar tot de grote vakantie een fijne tijd toe op de Bron. Ook
zijn we blij met onze stagiaire, Annemijn in deze groep.
Ook Lydia Kant is weer terug op haar post als IB-er na haar
zwangerschaps- en ouderschapsverlof. U kunt haar op dinsdag
benaderen voor de zorgkinderen van de groepen 4 t/m 8. We danken
Jantine voor haar kundige vervanging.
Juf Mandalie kreeg op 31 een dochter genaamd Loïs. We wensen haar
en haar man Willem veel geluk toe en Gods onmisbare Zegen toe bij
de opvoeding van dit jonge leven. Tijdens het verlof van juf Mandalie
vervangt juf Nella Treffers haar. Welkom!

Avondvierdaagse
Zoals u wellicht al gehoord heeft, gaat de avondvierdaagse dit jaar
niet door. Reden hiervoor is, dat de organisatie (Rode Kruis
Bommelerwaard) niet aan voldoende marsleiding kan komen. We
vinden het natuurlijk heel jammer.
Zendingsgeld in maart
In maart was het zendingsgeld voor de groepen 0, 1 en 2 € 12,90 en
voor de overige groepen € 70,00. Hartelijk bedankt!!
Vakantierooster schooljaar 2019-2020
Graag willen wij u het vakantierooster voor het volgende schooljaar al
vast bekendmaken:
Herfstvakantie
ma
14-okt-19
t/m vr
19-okt-19
Kerstvakantie
ma 23-dec-19 t/m vr
3-jan-20
Voorjaarsvakantie
ma
24-feb-20
t/m vr
28-feb-20
Paasvakantie
vr
10-ap-20
t/m ma
13-ap-20
Meivakantie PO
ma
27-apr-20
t/m vr
8-mei-20
Kamp groep 8
wo
1-apr-20
t/m vr
3-apr-20
Hepi
do 21-mei-20 t/m vr
29-mei-20
Zomervakantie
ma
13-jul-20
t/m vr
21-aug-20
Er moeten nog twee studiedagen worden ingepland. Wanneer die data
bekend zijn, dan hoort u dit van ons.
Koningsspelen
Dit jaar vindt de opening van de Koningsspelen 2019 op vrijdag 12
april plaats. Dit jaar willen wij met groep 3 t/m 8 naar het
voetbalveld in Kerkwijk gaan, om daar de Koningsspelen te houden.
De groepen 1 en 2 spelen sportspelletjes op het schoolplein van De
Bron. De leerkracht van uw kind(eren) houdt u hiervan op de hoogte.
We hopen natuurlijk op veel aanmeldingen van hulpouders, want
zonder uw hulp kan het feest niet doorgaan.
Programma Koningsdag d’n Treffer
In de bijlage sturen wij u een flyer, met daarin het programma voor
Koningsdag, georganiseerd door dorpsvereniging d’n Treffer.
Skeelerclub
In de bijlage ontvangt u ook een flyer van de skeelerclub in
Zuilichem. Van harte aanbevolen.
Gastles vanuit het Stadskasteel groep 5 en 6 op maandag 13 mei
Gebruiks- en kunstvoorwerpen vertellen iets over de cultuur van toen
en nu. Het Museum Stadskasteel verbindt verleden en heden door het
verzamelen, documenteren en exposeren van dit cultureel erfgoed. In
de klas bekijken de leerlingen met een gastdocent op een
inspirerende manier enkele objecten uit de museumcollectie. Hierna
gaan de leerlingen zelf praktisch aan de slag. Met (zelf) verzameld
materiaal en collagetechniek maken ze een persoonlijk en decoratief
gebruiksvoorwerp. Een schatkist die iets laat zien over de interesses
en voorkeuren van de leerling.
Resultaten vragenlijst ouders
In januari hebben we een oudervragenlijst verstuurd. Ruim 70% van
alle ouders heeft de moeite genomen om de vragenlijst in te vullen.
Fijn dat zoveel ouders op deze manier hun betrokkenheid bij de
school tonen.

In de onderstaande tabel zijn de gemiddelde resultaten te zien. Voor
ieder onderdeel kon een cijfer gegeven worden van 0 tot en met 4. De
maximumscore voor elk onderdeel is 4.

Thema
Kwaliteit
Schoolklimaat
Veiligheid
Welbevinden
Pedagogisch handelen
Lesgeven
Ondersteuning leerlingen
Informatie
Gemiddeld rapportcijfer

Score
3,33
3,47
3,18
3,40
3,41
3,25
3,11
2,87
7,7

De resultaten van de oudervragenlijst zijn verwerkt in het nieuwe
schoolplan 2019-2023. In het schoolplan beschrijven we als school hoe
we de komende vier jaar aan de kwaliteit van ons onderwijs werken.
Veiligheid, ondersteuning van leerlingen en informatieverstrekking
zijn onderwerpen die in het schoolplan bijzondere aandacht gekregen
hebben.
Op het gebied van veiligheid betekent dit concreet dat we o.a. de
Kanjermethode gaan invoeren. Hiervoor gaan we als team eerst een
cursus volgen, daarna gaan we de lessen ook geven in onze groep. En
op het gebied van informatie hopen we met de app Parro u snel en
goed te kunnen informeren (na de meivakantie hopen alle groepen
met Parro te werken).
We hopen de komende vier jaar op de Bron weer te kunnen werken
aan een goede basis.
Van de gebedsgroep
‘Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn
uitwerking niet. Elia was een mens als wij, en nadat hij vurig had
gebeden dat het niet zou regenen, is er 3,5 jaar lang geen regen
gevallen op het land.’ Jakobus 5:17
Wij moeten ons bewust zijn van de enorme kracht die in gebed zit.
Gebed is niet het laatste redmiddel waarna we grijpen. Zo van: We
hebben alles geprobeerd, maar niets heeft geholpen, we kunnen
alleen nog maar bidden. Gebed is het eerste waar we naar grijpen,
het is het beste wat we kunnen doen!
En daarom willen wij op woensdag 10 april om 8.30 uur op school
weer samen komen om te bidden voor onze school!
Meivakantie
Van vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei is de meivakantie.
Op maandag 6 mei verwachten we alle kinderen weer op school.

Van de Ukkeklup:
De Ukkeklup zal voortaan hun nieuws via deze nieuwsbrief
verspreiden. Voor deze maand is er het volgende te melden:

Verjaardagen in april
1 Sjors Crijns
2 Renske Bouman
3 Nelleke Vos
6 Willemijn van der Lee
6 Geja Vink
6 Kris van de Werken
9 Celisa Bassa
10 Jesse van Dalen
12 Christian Kolbach
12 Eline Nienhuis
16 Hilbert van Mourik
17 Annabel Reuken
19 Daniël Valk
20 Ciska den Oudsten
25 Nora Bel

Welkom:
Martijn van der Lee start maandag 1 april. Hij komt iedere maandag
en donderdag bij ons spelen. Bram van Dalen start 5 april. Hij komt
elke vrijdagmorgen bij ons spelen.
Afscheid:
We nemen afscheid van Jesse van Dalen. Hij wordt 10 april 4 jaar.
Veel speel en leer plezier in groep 1 bij juf Jantine en juf Arja. Ook
nemen we afscheid van Marijke van der Lee. Zij blijft tot de
meivakantie op de Ukkeklup en gaat daarna naar groep 1. Ook jij veel
plezier daar!
Thema: In deze periode werken we met het thema: Het voorjaar en
Bas op de boerderij van Doe meer Met Bas. We leren hier woordjes
over; we zingen liedjes en we knutselen leuke dingen.
Paasontbijt:
17 en 18 april gaan we met zijn allen ontbijten op de Ukkeklup. We
vieren dan ook het Paasfeest met de kinderen.
Juffen dag:
Vrijdag 17 en maandag 20 mei vieren we de verjaardagen van de
juffen van de Ukkeklup op een zogenaamde juffendag. Deze vieren
we dus niet meer apart.
Oproepje:
Zou u gymschoenen voorzien van naam mee willen geven? Alvast
bedankt!

Een hartelijke groet van het team van De Bron
Van harte
gefeliciteerd!!

