Schooljaar 2019 – 2020

Nieuwsbrief 2

Belangrijke data:

De herfst heeft alweer zijn intrede gedaan, tijd voor een nieuwsbrief!

4 oktober
Dierendag

Een Actie4Kids schoenendoos: ‘Voor jou van mij’
We doen als school ook dit jaar weer mee
met de schoenendoosactie van Actie4Kids.
Daarmee maken we een heleboel kinderen
in andere landen blij met een mooi gevulde
schoenendoos. Binnenkort krijgen jullie een
folder en brief met meer informatie over
deze actie. Jullie kunnen nu alvast
schoenendozen gaan verzamelen en misschien je speelgoed uitzoeken
en kijken of er iets tussen zit wat je weg kunt geven. De
schoenendozen kunnen tot en met maandag 11 november op school
ingeleverd worden.

9 oktober
Gebedsgroep
11 oktober
Fietsenkeuring
14 - 18 oktober
Herfstvakantie
25 oktober
Herkeuring fietsen
6 november
Dankdag
7 november
Schoolontbijt

Christelijke kinderboekenmaand
Het thema van de Christelijke Kinderboekenmaand is dit jaar “Op
reis!” Dit thema sluit aan bij het thema van de algemene
Kinderboekenweek ‘Reis mee!’.
Op reis gaan doe je niet een-twee-drie. Het begint met het kiezen
van een bestemming. Soms best lastig. En met de voorbereiding. Wat
neem ik mee? Hoe kom ik daar? Met de fiets, of met de trein of
misschien wel met het vliegtuig? En ook niet onbelangrijk, wie gaat er
mee?
Nieuw logo voor de Bron
Alle creatieve ouders of broer of zussen van kinderen van de Bron
opgelet: we zijn toe aan een nieuw logo. Het bestaande logo heeft
school nu ongeveer 35 jaar en het wordt tijd voor iets nieuws.
We nodigen u van harte uit om een logo te ontwerpen voor De Bron!
Doet u mee?
U kunt uw logo tot 1 november mailen naar: algemeen@pcbdebron.nl
We hopen dat er een logo tussen zit waar we heel enthousiast van
gaan worden en wat we gaan gebruiken of verder uit gaan werken.
Succes!!
Dierendag
Vrijdag 4 oktober besteden we aandacht aan dierendag. De
kinderen mogen dan hun knuffeldier meebrengen.
Herfstvakantie
In de week van D.V. 14 t/m 18 oktober hebben de kinderen
herfstvakantie. Vrijdagmiddag 11 oktober moeten alle kinderen van
de bovenbouw ook naar school!

Contactpersoon/luisterjuf
Juf Trudy heeft op school de taak van contactpersoon.
Contactpersonen zijn, naast de directeur, het aanspreekpunt voor
ouders, leerlingen en medewerkers die klachten hebben over de
school(situatie). Dit kan gaan over de schoolorganisatie, over gebrek
aan communicatie vanuit de school(leiding), over begeleiding, over
strafmaatregelen, over (elektronisch) pesten, over discriminatie, enz.
De contactpersoon neemt elke klacht serieus en zorgt ervoor dat
klachten niet smeulen of escaleren, maar volgens correcte
klachtenroutes worden opgelost. De afgelopen weken heeft ze een
bezoek gebracht aan de groepen 4-8 om de kinderen duidelijk te
maken wat een contactpersoon/luisterjuf is en waarvoor ze haar
kunnen benaderen. In de bijlage vindt u de poster die hiervoor is
gebruikt en die ook op school in de hal op het prikbord hangt. Ook
hangt deze poster bij de rode brievenbus die in de gang richting de
bovenbouw hangt. De brievenbus is bedoeld voor de kinderen. Hier
kunnen ze een briefje met hun naam in doen als ze graag een praatje
met de juf willen maken. Mocht u als ouder van een kind uit groep 1
t/m 3 het idee hebben dat er iets speelt waar u met de leerkracht
van uw kind niet uitkomt schroom dan niet om contact op te nemen
met juf Trudy.
Personeel
Bij meester Gerhard en zijn vrouw Corinda werd op 22 september een
zoon geboren, met de naam Daan. Nieuws om dankbaar voor te zijn!
Wij feliciteren hen van harte en wensen hen Gods zegen toe bij de
opvoeding van Daan.
Adreswijzigingen
Een verzoek namens de administratie aan alle ouders, om
adreswijzigingen en andere belangrijke wijzigingen tijdig aan ons
door te geven. Zo houden we onze gegevens actueel.
Privacy voorkeuren
Vorig schooljaar (of bij inschrijving van uw kind) heeft u uw privacy
voorkeuren opgegeven voor o.a. publicatie van foto’s. Deze
toestemming blijft geldig, totdat uw kind de school verlaat. U mag
natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook
mag u op een later moment alsnog toestemming geven. Kunt deze
voorkeuren zelf aangeven/wijzigen via de Parro app. Een
toestemmingsformulier kunt u ook opvragen bij de administratie.
Ziekmelden op maandag
Vanwege de weekopening die het personeel op maandagochtend
houdt, verzoeken wij u vriendelijk uw kind op maandag vóór 8 uur, of
ná 8.15 uur ziek te melden. U mag het ook via een bericht in Parro
doen, dan wel vóór 8.30 uur.
Fietsenkeuring
Vrijdag 11 oktober is de jaarlijkse fietsenkeuring. Alle kinderen van
groep 1 – 8 worden die dag op de fiets verwacht. De fiets zal worden
gekeurd volgens de lijst die de ouders per mail krijgen. Als de fiets
wordt afgekeurd, is er vrijdag 25 oktober herkeuring.
Inspectiebezoek
Op 21 oktober komt de inspectrice van het basisonderwijs de Bron
bezoeken. Ze gaat in het kader van het jaarverslag kijken wat de
didactische vaardigheden van de leerkrachten zijn. Er komt dus geen
verslag over alle facetten van het onderwijs op onze school.
We hopen op een goed inspectiebezoek, waar we als leerkrachten en
directie onze winst mee kunnen doen.

Van de MR
Een nieuw lid van de MR wil zich graag aan u voorstellen:
“Mijn naam is Sander Bel. Getrouwd met Bregje, vader van Elja (7) en
Nora (5). De kinderen gaan al vanaf het begin in Bruchem naar school,
maar pas sinds kort zijn we er ook zelf komen wonen. We gaan in de
GkV Zaltbommel (De Ontmoeting) naar de kerk. Ik vind het leuk om
mijzelf in te zetten voor de MR en daarmee de school. Wilt u iets
vragen of bespreken, schiet mij gerust een keer aan!”
Sander Bel
Zendingsgeld
In de maanden augustus en september is er € 261,99 opgehaald voor
de zending. Een mooie opbrengst, hartelijk bedankt!!!
Van de gebedsgroep
Op woensdag 9 oktober gaan we - als ouders - weer bidden voor de
kinderen, leerkrachten, het bestuur en alle ouders van leerlingen van
“de Bron”. Tijd: 8.30 uur tot 9.15 uur. Locatie: “de Bron”
(verzamelen in de hal). U/ jij bent van harte welkom om met ons mee
te bidden! Wilt u/ wil jij meer informatie over de gebedsgroep, bel
Zeina Bassa-Dafesh 06-27403825 zeina_dafesh@hotmail.com

Hartelijke groet van het team van “De Bron”

