Schooljaar 2019 - 2020
Belangrijke data:
3 t/m 6 februari
10-minuten
gesprekken
7 februari
Rapport mee
24 t/m 28 februari
Voorjaarsvakantie
11 maart
Biddag
18 maart
Studiedag, alle
leerlingen vrij
10 april
Goede vrijdag, vrij

Nieuwsbrief 6

Bijbelse Themaweek
De Bijbelse Themaweek en de School-Kerkdienst liggen alweer bijna
achter ons. We mogen terugzien op een fijne week met elkaar op
school. Komende zondag 2 februari hopen we mooie diensten in de
drie betrokken kerken te hebben. Van harte welkom!
Rapporten
Op vrijdag 7 februari krijgen de leerlingen hun rapporten mee (dus
niet op donderdag 6 februari zoals eerder op de kalender vermeld
was). De 10-minuten gesprekken zijn inmiddels ingepland. Mocht u
hier nog een vraag over hebben, neemt u dan contact op met de
betreffende leerkracht.
Extra gymlessen groep 3 t/m 6
Op dinsdag 11 en 18 februari wil juf Wieneke een paar extra
gymlessen gaan geven aan groep 3 t/m 6, in verband met haar
gymopleiding. Wilt u daarom op die dagen ook de gymspullen
meegeven? Al vast hartelijk dank!
Moestuin
Onze school heeft een moestuin waarin de leerlingen van groep 6 in
het voorjaar weer met veel plezier gaan kweken, poten,
watergeven, schoffelen en uiteraard oogsten.
Hiervoor maakten we gebruik van de inzet van 4 enthousiaste opa’s.
Ze zorgen er met de kinderen voor dat de tuin niet alleen op een
vaste middag maar ook in de vakanties onderhouden wordt.
Helaas heeft één van de opa’s bedankt en daarom deze oproep!
Wie wil het team van tuinopa’s komen versterken!!
Kent u iemand die graag tuiniert of doet u dat zelf graag dan bent u
van harte welkom.
Voor informatie en opgave kunt u terecht bij Dhr. Jan van Zanten.
Tel: 0418-642310
06-51222203
Cursus Positief Opvoeden
In de bijlage sturen wij u een flyer van Buurtzorg Jong over de
cursus Positief Opvoeden. Van harte aanbevolen!
Vanuit de MR
Op woensdag 8 januari kwam de MR weer bij elkaar. Deze avond
maakten we kennis met de identiteitscommissie en bespraken de
identiteitsnotitie van deze commissie. Het was fijn om elkaar te
ontmoeten en met elkaar te spreken over de identiteit van onze

school. Na deze ontmoeting heeft de MR het beleidsplan 'Gezonde school'
doorgenomen. Ook hebben we met elkaar gesproken over vragen vanuit
de oudergeleding/ ouders. De volgende vergadering is op woensdag 8
april om 20.00 uur. Heeft u vragen of opmerkingen? Geef het door aan
Sander Bel, Dominique Ronner, juf Lydia of juf Wilma.
Zendingsgeld
In januari is in de groepen € 95,90 opgehaald voor de adoptiekindjes van
onze school.
Studiedag
Op woensdag 18 maart is er voor onze hele Stichting een studiedag. Alle
leerlingen van onze school zijn dan vrij.
Bezoek aan het Stadskasteel Zaltbommel en het MuseumAtelier
Op 3 en 4 februari zijn de leerlingen van groep 1 en 2 uitgenodigd om
een
bezoek te brengen bij het Stadskasteel Zaltbommel en het
MuseumAtelier.
Groep 1 op 3 februari en groep 2 op 4 februari.
Daar worden de leerlingen meegenomen op een ontdekkingstocht door
het museum. Door opdrachten uit te voeren leren ze van alles over
verzamelingen.
– Waarom verzamelen we spullen van vroeger?
– Hoe laat een museum deze voorwerpen zien?
Ook gaan de leerlingen in het MuseumAtelier zelf creatief aan het werk.
Met verf maken ze een harmonica expositie-boekje, een kleine leporello.
Handig is om dan om niet je beste kleren aan te trekken!
Dat zal een leuke en leerzame ochtend worden!
Van de Voorschool de Ukkeklup
VVE Uk & Puk
Alle leidsters hebben het nieuwe certificaat voor het nieuwe VVE
programma Uk& Puk behaald. Van harte gefeliciteerd!
Gymschoenen
Met heel koud en nat weer gaan we liever met de kinderen binnen spelen
in het speellokaal. Sommige kinderen hebben nog geen gymschoenen.
Wilt u voor uw kind gymschoenen (graag zonder veters) aanschaffen en
deze ook van naam voorzien? Alvast bedankt voor u medewerking.
Hartelijke groeten Juf Talitha, juf Arina en juf Hetty
Gebedsgroep
D.V. woensdag 12 februari hoopt de gebedsgroep weer bij elkaar te
komen. We beginnen om 8.30 uur op school en bidden tot ongeveer 9.30
uur. Wil je ( eenmalig) de gebedsgroep komen versterken? Je bent altijd
van harte welkom.
Voor meer info: bel Zeina Bassa (06-27403825).

Een hartelijke groet van het team van “De Bron”

