Schooljaar 2019 – 2020
Belangrijke data:
5 december
Pietenfeest
11 december
gebedskring
19 december
13.30 Kerstviering
groep 1 t/m 3
19 december
19.00 Kerstviering
groep 4-8
20 december
Eerste uur vrij, v.a.
12.00 uur (!)
kerstvakantie
20 december
hapjesbuffet
6 januari
weer naar school
27 t/m 31 januari
themaweek schoolkerk- en gezinsdienst
2 februari
School- kerk- en
Gezinsdiensten
6 februari
Eerste rapport

Nieuwsbrief 4

Actie4Kids schoenendoosactie
We willen iedereen die een schoenendoos heeft ingeleverd hartelijk
bedanken voor het meedoen aan deze actie. We hebben in totaal 103
schoenendozen ingeleverd in Andel. We bedanken Hans voor het
wegbrengen van de dozen.
De schoenendozen zullen uitgedeeld worden in Sierra Leone, Malawi,
Togo, Roemenië, Moldavië en Vluchtelingenkampen op de Griekse
eilanden.
Pietenfeest
Donderdag 5 december is het weer zover: het grote pietenfeest!
’s Morgens komen de pieten bij ons op school!! Op de voorschool en in
groep 1 t/m 4 is er een pietenfeest in het speellokaal en in de
klassen. Aan het eind van de ochtend gaan de Pieten de zieke
kinderen bezoeken en ’s middags brengen ze een bezoekje in de
bovenbouw.
Inspectiebezoek
Op 21 oktober heeft de inspectrice van het basisonderwijs, mevrouw
Molenaar, de Bron bezocht. Ze bekeek in het kader van het
jaarverslag de didactische vaardigheden van de leerkrachten. Ze was
zeer tevreden over deze bezoeken. Ze beoordeelde de didactische
vaardigheden van de leerkrachten als ruim voldoende tot goed. Ze
was ook onder de indruk van de goede organisatie van waaruit de
leerkrachten hun lessen geven.
Ze gaf wel een belangrijke tip mee om de kinderen in zijn
algemeenheid meer uitdaging te geven met name tijdens de
instructiemomenten. We nemen haar tip ter harte en gaan ermee aan
de slag.
Medezeggenschapsraad
De eerstvolgende vergadering van de MR staat gepland op woensdag 8
januari 2020 om 20.00 uur.
Heeft u vragen, opmerkingen of agendapunten? Laat het weten aan
Sander Bel, Dominique Ronner, juf Lydia of juf Wilma.
Bureau Halt
Op 16 december krijgt groep 8 de voorlichting ‘Overlast rond de
jaarwisseling’ van Halt. Tijdens de voorlichting gaat Halt in op
overlast door vuurwerk en de gevolgen daarvan voor anderen. Aan bod
komt onder andere de toegestane aankoop- en afsteektijden,
gevaarlijk omgaan met vuurwerk en vernielingen door vuurwerk.

Kerstkaarten
Het is leuk om iets te krijgen, maar ook heel fijn om iets te geven!
Daarom willen we alle leerlingen dit jaar een mooie kerstkaart laten
maken, die we gaan opsturen naar iemand die heel blij wordt van een
mooie kaart. We willen daarom vragen of u uw kind een envelop met
daarop een postzegel wilt meegeven, met daarop al vast het adres
van degene die de kaart mag ontvangen. Op school maken we dan een
heel mooie kaart, die in de envelop kan. We verzamelen de kaarten
op school in een brievenbus, waarna we de kaart ook echt gaan
versturen. De kinderen horen via de leerkracht wanneer er wordt
gestart met het maken van de kaart en wanneer de envelop op school
moet zijn ingeleverd.
Kerstfeest
We hopen donderdag 19 december met de groepen 4 t/m 8 het
kerstfeest te vieren in de Hervormde kerk in Bruchem. Het begint om
19.00 uur. Na afloop van de avondkerstviering bent u allen van harte
welkom om nog een drankje te drinken op het plein van de school
Voor de groepen 1, 2 en 3 is het kerstfeest donderdagmiddag 19
december, om 13.30 uur in de Hervormde kerk. Voor de allerkleinsten
is er ’s middags opvang tijdens de dienst in het lokaal van de
Ukkeklup, door juf Hetty. De kinderen lopen gezamenlijk met de
leerkrachten naar de kerk. Vanaf 13.15 uur kunt u uw kinderen in de
klas brengen. Na de dienst worden de kinderen in de klas verwacht,
waar hun boekje klaar ligt.
Hapjesbuffet
Net zoals vorig jaar willen we op de laatste vrijdagochtend (20
december) vóór de kerstvakantie een hapjesbuffet in de klassen
maken. Zo hebben we met elkaar in de klas een gezellige afsluiting
vlak voor de kerstvakantie. We denken niet alleen aan onszelf, graag
delen we het goede wat we hebben ook met een ander. Op school
zamelen we producten in voor de voedselbank.
Het idee is als volgt: een gedeelte van de klas neemt hapjes mee voor
het kerst-hapjesbuffet. De rest neemt een product mee voor de
voedselbank. U hoort via de klassenouder of via de leerkracht van uw
kind hoe dat verder in zijn werk gaat. In de hal staat vanaf vrijdag 13
december een grote bak op het podium waar de spullen voor de
voedselbank
in
gedoneerd
mogen
worden. De
volgende
levensmiddelen zijn welkom: rijst- pastaproducten, sauzen voor rijst
of pasta, jam, pindakaas, appelstroop, vlees of soep in blik en
aanmaaklimonade in blik. De kinderen nemen zelf wat te drinken
mee. Denkt u er nog aan dat de kinderen dan een uurtje uit mogen
slapen?
Wij hopen op een gezellige ochtend met elkaar!
Kerstvakantie
D.V. vrijdag december mogen alle leerlingen een uurtje later
beginnen, ze hoeven pas om 9.30 uur op school te zijn. Om 12.00 uur
begint de kerstvakantie voor alle groepen. We hopen op maandag 6
januari weer te beginnen.
Geboortenieuws
Bij de familie van Dalen is op 22 november een zoontje geboren, met
de naam Sem. Hij is het broertje van Jesse (groep 1) en van Bram en
Tim. Van harte gefeliciteerd!

Hij kwam bij ons
heel gewoon
Immanuel
de Mensenzoon
God met ons
gisteren
Vandaag
en volgend jaar!

Lezen is belangrijk!
Voor alle kinderen het heel belangrijk dat ze ook thuis blijven
oefenen met lezen en dat ze regelmatig voorgelezen worden. Ze
moeten op school steeds moeilijkere teksten lezen en ook het
leestempo gaat omhoog. Door ook thuis regelmatig hardop te lezen,
verbeteren de kinderen hun leesvaardigheden. Ga thuis eens op
zoek naar boeken die uw kind leuk vindt om te lezen, of breng eens
een bezoekje aan de bibliotheek!
Adoptiekinderen en zendingsgeld
Wij willen u eraan herinneren dat de kinderen elke
maandagochtend geld mogen meenemen. In november is door alle
kinderen van de Bron €152,92 meegebracht. Hartelijk bedankt!!!
Van de Gebedsgroep
“Sta op, weeklaag in de nacht, vanaf de eerste nachtwake! Stort
uw hart uit als water voor het aangezicht van de Heere! Hef tot
Hem uw handen op, vanwege het leven van uw kleine kinderen, die
van honger versmachten op de hoeken van alle straten.”
Klaagliederen 2: 19.
Op woensdag 11 december om 8.30 uur hoopt de gebedsgroep weer
bij elkaar te komen om te bidden voor school.
Lijkt het u/jou wat om met ons mee te bidden?
GRAAG, voel je altijd welkom!
Voor meer info: Zeina Bassa (06-27403825).

Een hartelijke groet van het team van De Bron

