Schooljaar 2018 - 2019
Belangrijke data mei/juni:
8 mei
Praktijkexamen
verkeer groep 7
8 mei
Gebedsgroep
9, 10 en 13 mei
Entreetoets groep 7
14 mei
Juffenfeest groep 0-1-2
14 mei
Schoolreisje groep 3-7
16 mei
Sportdag groep 7 en 8
22 mei
Studiedag, alle
leerlingen vrij
28 mei
Schoolfotograaf
29 mei
Excursie groep 2 naar
Drunense Duinen
30 mei t/m 10 juni
Hepi vakantie
13 juni
Schoolreis groep 0-1-2
19-20-21 juni
Kamp groep 8
Groep 0-1-2 vrij!
25 juni
Bedankmorgen high tea
27 juni
Groepswissel ochtend

Nieuwsbrief 9

We hebben lekker even vrij gehad tijdens de meivakantie. Tijd voor
een nieuwsbrief met veel belangrijke informatie!
Terugblik Koningsspelen
Ook de Koningsspelen liggen inmiddels achter ons. We mogen
terugkijken op een geslaagde dag! Wat was het fantastisch om alle
kinderen van De Bron zo actief met elkaar bezig te zien. Natuurlijk
was dit niet mogelijk geweest zonder de hulp van de vele ouders en
andere vrijwilligers. Allen hartelijk dank voor de hulp, in welke vorm
dan ook!
16 mei sportdag in Gameren voor groep 7 en 8
Donderdag 16 mei is er weer de jaarlijkse sportdag voor de leerlingen
van groep 7 en 8. Deze wordt gehouden op het voetbalveld van GVV
’63 in Gameren. In de week voorafgaand ontvangen ouders een mail
met verdere informatie over de sportdag. We hopen op een mooie
dag.
Moestuinproject
Maandag 15 april zijn we gestart moestuinproject. Elke
maandagmiddag gaan een aantal kinderen van groep 6 de moestuin
in. Elk kind komt 1 x per 2 weken aan de beurt met zijn/ haar groep.
Onder leiding van de moestuinopa’s leren de kinderen de tuin in te
zaaien, te planten, te onderhouden en wordt er kennis gedeeld
m.b.t. de moestuin en alles wat daarbij hoort
Entreetoets groep 7
Op donderdag 9, vrijdag 10 en maandag 13 mei wordt in groep 7 de
entreetoets afgenomen. Veel succes gewenst!
Schoolreis groep 3 t/m 7
Dinsdag, D.V. 14 mei, is het zover: we gaan dan op schoolreis naar
Safaripark én Speelland de Beekse Bergen!! Hebben jullie er al zin in?
Wij wel!
Als u het schoolreisje van uw kind nog niet heeft betaald, wilt u dit
dan zo snel mogelijk doen? Mocht dit een probleem zijn, dan kunt u
contact opnemen met meester de Boer. Het geld kan bij de eigen
leerkracht ingeleverd worden (26 euro).
Uw kind wordt om 8:30 uur op school verwacht en we vertrekken rond
9:00 uur en hopen rond 16:30 uur weer terug te zijn.
Juffenfeest groep 1 en 2
Op 14 mei is er het juffenfeest voor de kleutergroepen. Het thema is
“indianen”. We maken er met elkaar een gezellig feest van! De
kinderen mogen als indiaan verkleed naar school komen. ’s Morgens
doen we op het schoolplein spelletjes, groep 8 helpt ons hier bij. De

kinderen hoeven geen eten en drinken mee naar school, daar zorgen wij
voor.
Met de kinderen gaan we ook een shirt versieren, wilt u een oud t-shirt
aan uw kind mee naar school geven (voorzien van naam). Deze moeten
voor 10 mei ingeleverd zijn bij de eigen juf! We zijn op zoek naar oude
kleden/ gordijnen en stokken, deze mogen bij de juf van groep 2
ingeleverd worden (evt. voorzien van naam, zodat ze weer mee terug
kunnen naar huis).
Verder zoeken we nog opblaaskrokodillen voor bij de spelletjes. Van wie
mogen we die gebruiken? Ook met naam inleveren bij groep 2.
Aan het eind van deze dag kunnen de materialen die we van jullie
mochten lenen weer meegenomen worden naar huis, deze staan dan in
de grote hal klaar. We hopen op een gezellige dag!
Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt dit jaar op dinsdag 28 mei. Trek deze dag dus
maar je mooiste kleren aan. Dit jaar maken we zowel groepsfoto’s als
portretten. Vanaf 11.15 uur worden de foto’s met broertjes en zusjes
gemaakt. We beginnen bij de kinderen van groep 8, die eerst hun
broertjes en zusjes op mogen halen. Daarna de kinderen van groep 7 enz.
Heeft u alleen kinderen in lagere groepen dan bent u dus pas na 12 uur
aan de beurt. Een setje met portretfoto, pasfoto’s en een klassenfoto
kost €9,00.
Verkeersexamen groep 7
Het theoretisch verkeersexamen is ondertussen achter de rug en alle
kinderen uit groep 7 zijn geslaagd voor dit onderdeel. Woensdag 8 mei is
het tweede onderdeel: het praktisch verkeersexamen. Dit jaar wordt het
praktisch verkeersexamen in Zaltbommel gehouden. Alle kinderen van
groep 7 worden woensdagochtend op de normale tijd (gewoon om 8.30
uur) op school verwacht met hun fiets en rond kwart over 9 vertrekt de
hele klas met begeleiders op de fiets richting Zaltbommel. Belangrijke
tip: houd je ook onderweg aan de verkeersregels, want één van de regels
van dit praktische verkeersexamen is, dat wie vóór/tijdens/na het
examen op het trottoir fietst, is sowieso gezakt. We wensen groep 7 heel
veel succes toe.
Parro
In de afgelopen tijd hebben groep 2 en 5 Parro uitgeprobeerd. Misschien
hebt u er al van gehoord: het is een app om de communicatie school –
ouders te vergemakkelijken.
De proef in groep 2 en 5 is geslaagd en onze school gaat er meer verder.
U ontvangt van de leerkracht(en) van uw kind(eren) een e-mail, zodat u
ook Parro kunt gebruiken.

Foto’s Koningsspelen

Volgend schooljaar
De klassenverdeling voor volgend jaar ziet er als volgt uit:
Voorschool
juf Talitha en juf Hetty
Groep 0/1
juf Jantine (ma na februari 2020-di-wo) en juf Arja (ma
tot februari 2010-do-vr)
Groep 2
juf Marjory (ma-di) en juf Ilona (wo-do-vr)
Groep 3
juf Geerie (ma-di) en juf Trudy (wo-do-vr)
Groep 4
meester Gerhard en juf Liesbeth de Heer (do)
Groep 5
juf Tirza (wo-do-vr) en juf Liesbeth Kraaij (ma-di)
Groep 6
juf Rianne (ma-di-vr) en juf Wilma (wo-do)
Groep 7
juf Wieneke
Groep 8
juf Ida (ma-di) en juf Mandalie (wo-do-vr)
Juf Lydia zal haar IB-taken blijven uitvoeren, zij zal IB-taken uitvoeren
voor groep 5 t/m 8. Juf Gertrude zal de IB-taken voor groep 1 t/m 4
verzorgen. Juf Gertrude zal ook de leerlingen begeleiden die wat meer
uitdaging nodig hebben (Maandtaak). Meester de Boer is directeur van de
school.

Geboortenieuws
Bij het gezin van Ivana Kievit uit groep 2 is een broertje geboren! Zijn
naam is Sven en hij is op 8 april geboren. Bij het gezin van David Baron
is op 29 april een zusje geboren. Haar naam is Lieke
Ook bij onze logopediste, juf Dorien, is een dochter geboren, genaamd
Hanna. Alle drie families van harte gefeliciteerd!
Excursie groep 2 takkenhoedjes
Op woensdag 29 mei gaat groep 2 op excursie naar de Drunense Duinen!
We gaan daar ontdekken hoe de Drunense Duinen zijn ontstaan en wat
voor moois er allemaal te ontdekken is. Er volgt nog een oproep voor
ouders om te rijden, noteert u de datum vast?

Verjaardagen in mei
1
2
3
6
6
6
9
10
12
12
16
17
19
20
25

Sjors Crijns
Renske Bouman
Nelleke Vos
Willemijn van der
Lee
Geja Vink
Kris van de
Werken
Celisa Bassa
Jesse van Dalen
Christian Kolbach
Eline Nienhuis
Hilbert van
Mourik
Anabel Reuken
Daniël Valk
Ciska den
Oudsten
Nora Bel
Van harte
gefeliciteerd!!

Groep 2 wennen op het plein
Na de meivakantie mogen de kinderen van groep 2 ’s middags vanaf
13.00 uur nog even blijven spelen op het plein. Als de bel gaat om 13.10
uur, gaan zij naar binnen. Zo kunnen de kinderen vast wennen hoe het
straks in groep 3 ook gaat.
Schoolfruit
Na de meivakantie ontvangen we geen schoolfruit meer. We willen u
nog wijzen op de fruitdagen, alle kinderen van de Bron eten op dinsdag,
woensdag en donderdag groente of fruit. Op maandag en vrijdag mag er
eventueel ook een gezond koekje mee naar school.
Voorraad magazijn
We ontvangen regelmatig materialen van ouders om mee te knutselen,
zoals wc-rolletjes, blikken, potjes, enzovoort. Voorlopig hebben we
genoeg materialen op voorraad, u hoeft dus niet meer voor ons te
sparen. Mocht het weer nodig zijn, dan zetten we weer een oproep in
de nieuwsbrief.
Vakantierooster schooljaar 2019-2020
Graag willen wij u nogmaals het vakantierooster voor het volgende
schooljaar al vast bekendmaken:
Herfstvakantie
ma
14-okt-19
Kerstvakantie
ma 23-dec-19
Voorjaarsvakantie
ma
24-feb-20
Paasvakantie
vr
10-apr-20
Meivakantie PO
ma
27-apr-20
Kamp groep 8
wo
1-apr-20
Hepi
do 21-mei-20
Zomervakantie
ma
13-jul-20
De studiedagen voor volgend jaar zijn:
woensdag 25 maart 2020.

t/m vr
19-okt-19
t/m vr
3-jan-20
t/m vr
28-feb-20
t/m ma
13-apr-20
t/m vr
8-mei-20
t/m vr
3-apr-20
t/m vr
29-mei-20
t/m vr
21-aug-20
woensdag 4 september 2019 en

Van de gebedsgroep
Wees welkom op woensdag 8 mei om 8.30 uur (tot ca.9.45 uur) om
samen te bidden voor de school. De gebedsgroep komt dan op school
weer bij elkaar.
Voor in de agenda:
Op dinsdag 25 juni van 11 tot 12 uur is er een High tea voor alle
hulpouders. De persoonlijke uitnodiging volgt nog!
Zendingsgeld in april
In april was het zendingsgeld voor de groepen 0, 1 en 2 € 12,35 en voor
de overige groepen € 25,85 . Hartelijk bedankt!!!

Een hartelijke groet van het team van de Bron

