Schooljaar 2019 - 2020

Nieuwsbrief 3

De herfst heeft volop zijn intrede gedaan en de herfstvakantie ligt
achter ons. Hopelijk kan iedereen weer uitgerust starten aan de
schoolperiode tot aan de kerstvakantie!
Belangrijke data:
6 november
Dankdag
7 november
Schoolontbijt
11 november
Inleveren
schoenendozen
13 november
Gebedsgroep
5 december
Pietenfeest
19 december
Kerstvieringen:
middag groep 1 t/m 3
avond groep 4 t/m 8
20 december
Van 9.30-12.00 uur
School!

Dankdag
Woensdag 6 november is het Dankdag. We hopen met de kinderen
van groep 3 t/m 8 van 9.00 uur t/m ongeveer 10.00 uur naar de
dankdagdienst in de kerk te gaan, de dienst wordt geleid door ds.
Van Zetten. Het thema is: “Goed Bericht” vanuit 2 Koningen 7. Ook
de kinderen van groep 1 en 2 mogen met hun ouder(s) naar de kerk.
U mag uw kind dan zelf op komen halen uit de klas. Er is een
oppasdienst voor de peuters in Eben Haëzer. Wij wensen iedereen
een gezegende dienst.
In de week van Dankdag werken we in alle groepen over deze
geschiedenis. Op D.V. dinsdag 5 november zal ds. Van Zetten op
school komen kijken hoe wij werken aan dit thema. Hij zal tijdens
de dienst op dit bezoek terugkomen.
Schoenendoosactie Actie 4 Kids
Zijn jullie thuis al bezig geweest om een schoenendoos te versieren
en te vullen voor Actie4kids? We hopen dat we met elkaar weer veel
schoenendozen kunnen vullen!
De versierde en gevulde dozen kunnen op school ingeleverd worden
tot 11 november. Hierna worden de schoenendozen naar het
inleverpunt in Andel gebracht. Daar worden alle dozen
gecontroleerd en daarna ingepakt om op transport te gaan.
Denkt u ook aan de bijdrage voor de verzendkosten? Dit kan contant
of via de bank. Lees meer informatie hierover in de folder en de
brief die de kinderen na de herfstvakantie hebben meegekregen.
Fietsenkeuring
Ook dit jaar zijn de fietsen gekeurd, op 11 oktober hebben we 123
fietsen gekeurd (68%). 80% is daarvan goed gekeurd en dus 20% is
niet goedgekeurd. Op 25 oktober hebben we nog 3 fietsen gekeurd,
deze werden alsnog goedgekeurd.
Wel vinden we het jammer dat er veel minder kinderen met hun
fietsen zijn gekomen om te keuren en dat er dubbel zoveel fietsen
dan vorig jaar niet goed gekeurd zijn. We willen natuurlijk dat al
onze kinderen veilig het verkeer in gaan, dus hopen we volgend jaar
op een hogere opkomst en meer goedgekeurde fietsen.
Graag willen we via deze weg, de hulp(groot)ouders bedanken voor
het mee te helpen keuren. Ook willen we de Opa van Ivo en Joost
Looijen, bedanken voor de lekkere appels die we van hem hebben
gekregen voor alle kinderen.
Met vriendelijke groet, de verkeersouders Heidi Murray en Yvonne vd
Meijden

Schoolontbijt
Donderdagmorgen 7 november doen we weer mee aan het Nationaal
Schoolontbijt. Ontbijten is gezond en met elkaar in de klas is het ook
nog gezellig! In het ontbijtpakket zitten geen wegwerpbordjes, bestek, -bekers en servetten. Zo houden we meer rekening met het
milieu. Wij vragen u de kinderen zelf hun eigen bord, beker en bestek
mee te geven. Naast het verse brood en allerhande beleg ontvangen
we ook kleurrijke placemats in het pakket.
Stagiaire
Groep 3 krijgt in week 45 en 46 een tweedejaars PABO-stagiaire: juf
Rhodé. Zij zal verschillende lessen gaan geven. Na deze periode zal
zij ook nog in andere groepen stage gaan lopen.
Kanjertraining
Op 1 oktober was er een ouderavond over de Kanjertraining. Er was
een mooie opkomst van ongeveer 60 ouders! We kregen een boeiende
presentatie met uitleg over de Kanjertraining. Ook hebben we een
aantal oefeningen van de Kanjertraining gedaan. We kregen veel
positieve reacties over deze avond. In de klassen wordt inmiddels
volop gewerkt met de Kanjertraining. Als u vragen hebt, stel ze aan
de leerkracht van uw kind. Na elk thema krijgt u per mail een infodoe-blad met daarop informatie over het thema wat in de klas
besproken is en wat tips voor thuis. Op woensdag 20 november volgt
het team de derde scholingsdag (middag en avond) over de
Kanjertraining. Dinsdag 26 november is er een Praktijkdag. Dan komt
er een trainer van Stichting Kanjertraining drie lessen verzorgen in de
groepen 5, 6 en 8. De ouders van deze groepen hebben inmiddels een
uitnodiging gehad om de les bij te wonen en zo betrokken te zijn op
de training.
10-minuten gesprekken
De komende weken worden de ouders van leerlingen uit de
zorggroepen uitgenodigd voor een gesprek op school. Via Parro kunt u
een afspraak inplannen, nadat de leerkracht u heeft uitgenodigd. We
hopen op goede gesprekken met elkaar.
Vanuit de MR
Op woensdag 10 oktober kwam de MR weer bij elkaar. Vanuit de
oudergeleding hebben Sander Bel en Dominique Ronner zitting in de
MR en vanuit het team Lydia Kant en Wilma Grandia. We bespraken
onderwerpen als het inspectiebezoek en de ouderbijdrage. Verder
hebben we ook ervaringen gedeeld over de startgesprekken (waarbij
de kinderen aanwezig mochten zijn), die in september plaatsvonden.
De volgende MR- vergadering staat gepland op woensdag 8 januari
2020 om 20.00 uur. Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u gewoon
eens een vergadering bijwonen? Laat het ons weten!
Bibliotheek Zaltbommel: voorleespret met Nijntje
Reis mee met Nijntje!
We gaan een mooi verhaal van Nijntje voorlezen. Aansluitend is er
nog een hoop te beleven. We gaan dansen, toneelspelen, een
spelletje spelen en knutselen. Je kunt zelfs op de foto met Nijntje!
Dus kom naar de bibliotheek voor een middag vol pret! En natuurlijk
mag je iemand meenemen. Een vriendje, vriendinnetje, je papa en
mama of je opa en oma ... iedereen is welkom om gezellig mee te
doen. Zie bijlage bij deze nieuwsbrief voor meer informatie.
Datum: 13 november van 14:30 tot 16:00 uur.
Locatie: de Bibliotheek Zaltbommel
Geschikt voor kinderen van 2- 6 jaar, gratis entree

Schoolfruit
Onze school doet dit schooljaar weer mee met de actie
“Schoolfruit”. Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat de
nadruk legt op het eten van voldoende groenten en fruit. Door EUSchoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten
groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook
gezellig! Dit betekent dat onze school vanaf week 46 (vanaf 11
november) tot en met 16 april 2019 (week 16 in 2019) elke week
drie verschillende soorten groenten of fruit ontvangt voor elke
leerling. We eten dit tijdens de ochtendpauzes op de dinsdag,
woensdag en donderdag (afhankelijk van de leverdag van het fruit,
dit weten we pas definitief in week 46) Die dagen hoeft u uw
kind(eren) dus alleen wat te drinken mee te geven, bij voorkeur
water. We vinden het als school belangrijk dat kinderen regelmatig
verschillende soorten groenten en fruit eten. Ook in de klassen
zullen we hier aandacht aan besteden.
Zendingsgeld
In de maand oktober is door groep 1 en 2 een bedrag van € 22,70
opgehaald voor de zending. Door groep 3 t/m 8 is € 74,85
meegebracht voor onze adoptiekinderen. Hartelijk bedankt!!!
Gebedsgroep, Bidden voor “de Bron”
D.V. woensdag 13 november komt de gebedsgroep weer bij elkaar.
We beginnen meteen om 8.30 uur in een ruimte van de school. Wilt
u / wil jij onze gebedsgroep komen versterken? Wees welkom!
Voor meer informatie: bel Zeina Bassa-Dafesh (06-27403825).

Een hartelijke groet van het team van “De Bron”

