Schooljaar 2019 - 2020

Nieuwsbrief 1

De zomervakantie ligt weer achter ons. We hopen dat u met uw
kind(eren) heeft genoten van een heerlijke en ontspannen vakantie.
We zijn blij en dankbaar dat we iedereen weer in gezondheid mogen
ontmoeten op school. We wensen iedereen een goed en leerzaam
schooljaar toe. Een heel aantal leerlingen bezoekt vanaf deze week
voor het eerst onze school. Van harte welkom! We hopen dat jullie
snel gewend zijn op onze school.

Belangrijke data:
26 augustus
Informatieavond
groep 3 t/m 8
2 september
Informatieavond
groep 1 en 2
Week 37
luistergesprekken
4 september
Studiedag, alle
leerlingen vrij
1 oktober
Ouderavond
kanjertraining
4 oktober
Dierendag
14-18 oktober
herfstvakantie

Opening schooljaar
Vrijdagmorgen 16 augustus jl. zijn we met het team bij elkaar
gekomen om het schooljaar te beginnen. We hebben met elkaar
nagedacht over een Bijbelgedeelte, gezongen en gebeden. Als
christelijke school vinden we het belangrijk God om Zijn zegen te
vragen. Daarna hebben we als team nog een personeelsvergadering
gehad om een aantal praktische zaken door te nemen.
Nieuwe website
De Bron heeft haar website grondig vernieuwd. De lay-out, aankleding
en inhoud is allemaal aangepakt. Het adres is wel hetzelfde gebleven:
www.pcbdebron.nl . We nodigen u uit om de website eens te
bekijken!
Nieuw ingekomen leerlingen
Naast de kinderen die op onze school zijn begonnen omdat ze vier
jaar werden, mochten we nog meer leerlingen welkom heten.
Allereerst is dat Joost Looijen in groep 4 en ook Ivo Looijen kwam in
groep 6.
Van harte welkom op onze school en we hopen dat jullie je snel thuis
zullen voelen!
Geboortenieuws
Bij de familie van der Lee is nog voor de zomervakantie een dochter
geboren. Haar naam is Gerdiene, ze is geboren op 28 juni.
Bij een andere familie van der Lee is een broertje geboren! Jeroen is
geboren op 13 augustus. Dus Hendrik, Ruben, Gerben, Joanna, Florus
en Willem hebben er een broertje bij gekregen. Van harte
gefeliciteerd!
Parro
Sinds afgelopen schooljaar werken we met Parro. We verzoeken
dringend aan elke ouder om Parro actief te gebruiken. Doet u dit niet,
dan mist u soms belangrijke informatie. Mocht u problemen hebben
met het activeren van Parro, loopt u dan even binnen bij de
leerkracht van uw kind(eren). Zij kunnen u verder helpen.

Schoolgids en kalender
Sinds vorig schooljaar delen we de schoolgids niet meer op papier uit.
De actuele schoolgids is te raadplegen op de website van de school.
De kalender zal naar verwachting in de loop van volgende week klaar
zijn en aan de oudste kinderen mee naar huis gegeven worden.
Studiedag
Op woensdag 4 september is de eerste studiedag van dit schooljaar.
Alle leerlingen zijn dan vrij! De leerkrachten krijgen dan
Kanjertraining, daar heeft u al eerder over kunnen lezen. Op 1
oktober zal de ouderavond gehouden worden over deze Kanjer
methode. Noteert u deze datum vast? Meer informatie hierover volgt
later.
Schooltijden
De school begint ’s morgens om half negen en ’s middags om kwart
over één. Wilt u er op letten dat kinderen op tijd zijn? Als de bel gaat
(twee minuten van te voren) gaan de kinderen meteen naar binnen,
zodat we precies op tijd kunnen beginnen. Het gebeurt nogal eens dat
kinderen erg vroeg op school zijn. Wilt u de kinderen niet te vroeg
naar school sturen? ’s Morgens vóór kwart over acht en tussen de
middag voor één uur is het niet de bedoeling dat de kinderen op het
schoolplein komen. Tot die tijd is er geen toezicht op het plein
aanwezig!
Informatieavond
Op maandagavond 26 augustus vindt de informatieavond plaats voor
de groepen 3 t/m 8. De uitnodiging hiervoor heeft u reeds ontvangen.
Op maandag 2 september hebben groep 1 en 2 de informatieavond.
Voor de groepen 1 en 2 geldt dat er één ronde is, van 19.15 uur tot
20.00 uur. Zet u de datum in uw agenda?
Eten en drinken
Zoals u weet is onze school officieel een gezonde school. Daarom
vermelden we nog even de afspraken over het eten en drinken tijdens
de ochtendpauze. Op maandag en vrijdag mogen de leerlingen kiezen
of ze fruit meenemen of eventueel een (gezond) koekje, maar bij
voorkeur fruit! Op de dinsdag, woensdag en de donderdag eten alle
leerlingen fruit of groente. Het drinken wat leerlingen meenemen, bij
voorkeur water of anders een drankje met weinig suikers. Zo blijven
we met elkaar gezond bezig!
Omgaan met elkaar
In de eerste weken van dit schooljaar houden alle leerlingen op school
zich bezig met het thema: omgaan met elkaar. In elke groep worden
er afspraken gemaakt: wat is een goede manier om met elkaar om te
gaan en wat niet. Deze afspraken worden in de bovenbouw in een
antipestcontract vastgelegd en door de leerlingen ondertekend. We
proberen zo met elkaar een goede sfeer te scheppen in de groepen en
op school.
Gymkleding
Groep 1 t/m 2: Wilt u er voor zorgen dat uw kind een paar
gymschoentjes (voorzien van naam) op school heeft als het gaat
gymmen? Graag met klittenband of elastiek. Gymkleding is niet
verplicht.
Groep 3 t/m 8: Gymkleding: onder gymkleding valt een schoon Tshirt, een korte broek of gympakje en gymschoenen. Kinderen mogen
niet gymmen in de kleding die ze die dag aanhebben aan hebben in
verband met de hygiëne. De gymschoenen mogen geen zwarte zolen
hebben omdat dat zwarte strepen nalaat op de gymvloer. Wilt u erop

letten dat de gymschoenen niet buiten gedragen zijn en dat kinderen
ze zelf gemakkelijk aan en uit kunnen trekken. Wilt u regelmatig
controleren of de gymschoenen nog passen? Hartelijk dank!
Verschoningen kleuters
Op school kunnen wij voor groep 2 nog wat verschoningen gebruiken.
Vooral bovenkleding, broeken en rokjes maar ook shirts. Onderbroekjes
zijn ook welkom. Graag grotere maten dus. U kunt de kleding inleveren
bij één van de kleuterleerkrachten.
Klassenouder
Voor iedere groep zijn er op school één of twee klassenouders. Zij
helpen de leerkrachten met vervoer regelen bij excursies en allerlei
andere activiteiten. Voor groep 1 zoeken we nog een klassenouder.
Wilt u dat worden, geeft u dat even door aan de juffen van groep 1?
Logopedie op school
Graag wijzen wij u nogmaals op de mogelijkheid om uw kind aan te
melden voor logopedie op school via Logowaard, mocht hier aanleiding
voor zijn. U kunt voor informatie terecht bij de logopediste op dinsdag,
of een mail sturen aan info@logowaard.nl
Kinderoefentherapeut op school
Ook willen wij u nogmaals wijzen op de kinderoefentherapeut die op
onze school spreekuur houdt. U kunt contact opnemen met de
leerkracht van uw kind, mocht u vragen hebben over
kinderoefentherapie op school.
Zending
Het zendingsgeld dat de kinderen ‘s maandags mee mogen brengen,
wordt elke maand geteld en in de eerstvolgende nieuwsbrief vermeld.
Het geld is voor het adoptiekind van de stichting Woord en Daad.
Overblijven
Even wat punten op een rijtje wat betreft het overblijven
-U kunt ervoor kiezen om per keer 1 EUR te betalen of een kaart te
kopen voor 20 EUR.
-Kiest u voor een kaart, dan graag het geld in een gesloten envelop
met de naam van uw kind(eren) erop meegeven. De kinderen uit groep
1 en 2 mogen dit aan de juf geven.
-Als u uw kind(eren) laat overblijven hoeft u dit niet door te geven aan
één van de overblijfmoeders. Zit uw kind in groep 1 of 2, dan wel even
aan de juf doorgeven.
Een hartelijke groet van het team van de Bron.

