Schooljaar 2019 - 2020
Belangrijke data:
11 maart
Biddag
18 maart
Studiedag
24 maart
Pas op Muis groep 3-4
30 en 31 maart
Excursie stadskasteel
groep 3 en 4
1 t/m 3 april
Kamp groep 8
1 t/m 3 april
Groep 0-1-2 vrij
8 april
Gebedsgroep
9 april
Paasviering
10 t/m 13 april
Paasvakantie
14 april
Schoolfotograaf
14 – 16 april
CITO toets groep 8
17 april
Koningsontbijt
24 april
Koningsspelen

Nieuwsbrief 7

Adoptiekinderen en zendingsgeld
Elke maandagmorgen mogen de kinderen wat geld geven. Van de
opbrengst van deze giften kunnen we een aantal kinderen in armere
delen van de wereld in de gelegenheid stellen om ook naar school te
gaan.
In de maand februari is door de groepen 1 t/m 8 in totaal € € 56,70
meegebracht. Heel hartelijk bedankt!!!
Rapporten
In februari heeft uw kind het rapport mee gekregen. Graag
ontvangen we het rapport weer tijdig retour op school. Wilt u het
meegeven aan uw kind?
Opbrengst actie school-kerk-gezinsdienst
De klusjes-actie die door de leerlingen is gehouden, heeft ongeveer
€ 625,- opgebracht. Heel hartelijk dank iedereen!
Paasviering
Alvast voor in de agenda: op donderdag 9 april is de Paasviering van
De Bron om 10.30 uur in de kerk. In de weken voorafgaand aan de
Paasviering zullen we in de groep stilstaan bij alle gebeurtenissen
rond Pasen. Een uitnodiging voor de viering volgt nog.
Schoolkamp
Op 1 april hoopt groep 8 op kamp te gaan. Op de fiets vertrekken we
naar Loon op Zand, daar verblijven we drie dagen en op vrijdag 3
april hopen we aan het eind van de middag weer terug te zijn.
EHBO
In groep 8 wordt hard geoefend voor het EHBO-examen. We leren
niet alleen vertellen wat er moet gebeuren in geval van nood, maar
we leren ook praktisch wat we moeten doen.
Pas op muis
“Pas op muis” voor groep 3-4 is op 24 maart van 9.00 t/m 10.30 op
de Leiboom in Zaltbommel. Het is een voorstelling die gaat over
“verkeer”.
Koningsspelen
Op 24 april 2020 worden op onze school de Koningsspelen voor alle
groepen gehouden. Dit is een week later dan de landelijke
Koningsspelen. Dit hebben we aangepast in verband met de CITO
toets die in de week ervoor wordt afgenomen. Het Koningsontbijt is
wel op 17 april 2020. Noteert u de datum vast? We hebben vast nog
wel wat hulp nodig!

Ukkeklup
Door nieuwe wetgeving worden alle leidsters van de Voorschool vanuit
de SCKB begeleid door een teamleidster: Arina Struijk en door een
pedagogisch coach: Lenny van den Berg. Op de website van de school
kunt u onder het kopje Voorschool de link vinden naar de
beleidsdocumenten waar deze nieuwe zaken in beschreven zijn.
De identiteitnotitie is online beschikbaar
De identiteitscommissie van onze school adviseert de school over de
christelijke identiteit van de school. Graag laten we u weten dat de
commissie een identiteitsnotitie heeft opgesteld voor de school. Heeft
u hier vragen over? Neem dan gerust contact op met één van de
leden.
Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. Johannes 10:10
Groeten, Jeroen (06-81238520, j.weijer@kpnmail.nl) Bregje, HenkJan, Zeina , Jannie
Studiedag
Op woensdag 18 maart is er een studiedag voor de leerkrachten van
groep 0 t/m 8 gepland. Daarom zijn alle leerlingen de hele dag vrij.
De Ukkeklup is gewoon open!
Biddag
D.V. woensdag 11 maart mogen de kinderen van de groepen 3 t/m 8
's morgens naar de kerk. Als uw keuze voor het wel of niet meegaan
naar de kerk van uw kind(eren) anders is dan met dankdag afgelopen
najaar, graag even doorgeven aan meester De Boer. De kinderen van
groep 0, 1 en 2 blijven op school. De ouders die naar de kerk gaan en
hun kleuter mee willen nemen, kunnen hun kind op school ophalen.
De kerkdienst begint om 10.30 uur en duurt ongeveer een uurtje.
Het thema is: “Vraag gerust” uit Lucas 11 : 1 t/m 13! Deze
geschiedenis gaat over het “Onze Vader”. Op school wordt er ook
over het thema gewerkt en gesproken.
Stadskasteel groep 3 en 4
De groepen 3/4 gaan respectievelijk 30 en 31 maart voor een
lesochtend naar het Stadskasteel. In verschillende groepen hebben ze
een KIJK-les in de historische kamers van het museum onder
begeleiding van een kunstvak-docent. Aansluitend een ONTDEK-les
waarbij ze in het kasteel op onderzoek uitgaan en hierbij een
opdracht/spel gaan uitvoeren. Afsluitend verwerken de leerlingen
creatief het thema in een DOE-les. Dat zal een fijne en leerzame
ochtend worden!

Vanuit de Medezeggenschapsraad
De MR komt weer bij elkaar op woensdag 8 april 2020 om 20.00
uur. Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het weten aan
Dominique Ronner, Sander Bel, juf Lydia of juf Wilma.
Schoolfotograaf
Wij willen u al vast de datum bekendmaken dat de schoolfotograaf
komt. Dat zal zijn op 14 april, er worden dit keer alleen
klassenfoto’s gemaakt.
Gebedsgroep
Op woensdagmorgen 4 maart is er een open ochtend gehouden,
door de gebedsgroep. De volgende bijeenkomst is op 8 april. Komt
u/jij onze gebedsgroep (eenmalig) versterken… GRAAG, voel je
altijd welkom! Wilt u/jij wat meer informatie? Bel Zeina Bassa (0627403825). Wees welkom op woensdag 8 april van 8.30 t/m 9.30
uur op onze school!

Een hartelijke groet van het team van De Bron

