
 
Belangrijke data: 

 

29 juni 
     Wisselmorgen 
 
7 juli 
      Afscheid groep 8 en  
      Musical 
 
9 juli 
     Trakteren groep 8 
 
10 juli 
       Rapport mee en  
       om 11 uur uit 
 
 24 augustus    
     eerste schooldag    
     nieuwe jaar! 

 

        

 

 

 

 

 
 

Nog even en we mogen gaan genieten van een welverdiende 
zomervakantie. In deze uitgebreide nieuwsbrief leest u informatie over 
de diverse laatste wetenswaardigheden van dit schooljaar. 

 
Kangoeroe wedstrijd 
Als school hebben we dit jaar voor het eerst meegedaan aan de 
Kangoeroewedstrijd, een wereldwijde wiskundewedstrijd. Het was de 
bedoeling dat enthousiaste rekenaars uit groep 4 tot en met 8 van de 
Bron op donderdag 19 maart op school de opgaven zouden maken, 
maar door de scholensluiting kon dit helaas niet doorgaan. Gelukkig 
werd het wedstrijdreglement aangepast en mochten de opgaven thuis 
worden gemaakt. In april hebben 43 kinderen van de Bron zich 
gebogen over de opgaven. Benieuwd naar wat voor soort opgaven dit 
waren? Kijk dan op www.w4kangoeroe.nl  
De antwoorden van alle leerlingen hebben we doorgestuurd naar 
Kangoeroe en begin juni kregen we de uitslag, certificaten en een 
presentje voor alle kinderen die meegedaan hebben. In elke groep 
kreeg de winnaar ook nog een prijs. De winnaars zijn: 
Groep 4: Elliene Olieman 
Groep 5: Tijn van Tuijl 
Groep 6: Loena Westerlaken 
Groep 7: Eric Olieman 
Groep 8: Eline Nienhuis en Bente Keinemans 
Goed gedaan, zowel door de winnaars als door de overige rekenaars! 
 
Schoolfoto’s 
Als het goed is hebben alle ouders de groepsfoto’s mee naar huis 
gebracht. Wilt U het geld voor 3 juli inleveren in het daarvoor 
bestemde zakje. Als u de foto niet neemt, moet deze ook weer in dit 
zakje meegenomen worden naar school. 
 
High tea 
Aangezien de jaarlijkse high tea niet door kan gaan, willen we u op 
een andere manier bedanken. We bedanken alle ouders voor hun hulp 
en inzet in dit bijzondere schooljaar! In de laatste schoolweek neemt 
uw oudste kind op school dit bedankje mee naar huis. 
 
Zendingsgeld in mei 
Het zendingsgeld voor alle groepen is voor deze maand € 75,65  
Hartelijk bedankt!!!   
 
Schoolschoonmaak 
Dit jaar is er geen schoonmaak met hulpouders mogelijk in de 
onderbouw zoals we gewend waren. Er mogen namelijk geen ouders in 
de school komen. Daarom hebben de leerkrachten van de onderbouw 
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samen met de leerlingen al veel zelf schoongemaakt. De rest van het 
lokaal neemt Anneke voor haar rekening. Heel erg bedankt vast! De 
bovenbouw maakt, zoals ze al gewend waren, samen met de 
leerlingen de klas schoon. 
 
Vanuit de MR 
In de periode dat de kinderen thuisonderwijs kregen heeft de MR een 
digitaal overlegmoment gehad. In dit overleg hebben we de 
maatregelen rondom het coronavirus besproken. Op dinsdag 23 juni 
was de laatste vergadering van dit schooljaar. We hebben de periode 
van thuisonderwijs geëvalueerd, het MR reglement besproken en 
afscheid genomen van juf Lydia. Zij gaat per augustus op basisschool 
'De Zaaier' in Hedel als leerkracht/ Intern Begeleider aan de slag. Ook 
haar termijn binnen de MR zit er na acht jaar op. We bedanken haar 
voor haar inzet! Juf Wieneke zal vanaf komend schooljaar de MR 
komen versterken. De eerste vergadering in het nieuwe schooljaar 
staat gepland op dinsdag 8 september om 20.00 uur.  
 
Voorschool de Ukkeklup 
Na de zomervakantie start de Ukkeklup gewoon weer om half 9! 
 
Moestuin 
De tuinopa's zijn alweer een poos volop bezig in de moestuin. Helaas 
kunnen de kinderen van groep 6 i.v.m. de maatregelen rondom corona 
geen handje helpen! Zodra dit weer mag, hoort u dat van ons. De 
tuinopa's zijn heel blij met lege bakjes voor de aardbeien. Groep 6 
spaart mee, dank jullie wel. En gelukkig geniet de groep wel mee van 
de oogst! 
 
Wisselmorgen 
Op maandag 29 juni is de wisselmorgen, kinderen mogen dan al vast 
een kijkje nemen in de groep waar ze volgend schooljaar gaan 
starten. 
 
Zonnebrandcrème  
Het gebeurt regelmatig dat kleuters op het plein buiten spelen, 
terwijl het zonnetje schijnt. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat 
kinderen dan verbranden door de zon. Daarom het verzoek aan de 
ouders/verzorgers om met warm weer de kinderen thuis al in te 
smeren. Mochten de leerlingen overblijven, dan kan er een flesje 
zonnebrandcrème in de tas worden gestopt, zodat ze op school 
ingesmeerd kunnen worden. Al vast bedankt voor uw medewerking! 
 
Nacht van groep 8 
Het schoolkamp stond dit jaar gepland van 1 tot 3 april. Helaas kon 
dit door alle coronamaatregelen niet doorgaan. En dat vond iedereen 
erg jammer. Om toch nog een beetje een 'kampgevoel' te krijgen, 
organiseren we 'de nacht van groep 8'. Op vrijdag 3 juli komen de 
leerlingen van groep 8 'gewoon' naar school, maar ze gaan aan het 
einde van de schooldag niet naar huis: ze blijven een nachtje op 
school slapen! Wat we dan allemaal gaan doen, blijft nog even 
geheim. Maar ziet u op vrijdag 3 juli een leerling met een grote tas, 
slaapzak en luchtbed naar school gaan, dan is dit vast een leerling uit 
groep 8! 
 
Zomer? Voorkom vakantiedip! 
Iedere juf of meester op de basisschool kent het verschijnsel wel. 
Kinderen die na de zomervakantie ineens de tafels niet meer kennen, 
of slechter lezen dan aan het eind van het schooljaar. Het klinkt gek, 
maar de zomervakantie is een heel belangrijke periode. Want wist u 
dat niveauverschillen tussen leerlingen voor een groot deel ontstaan 
in de grote vakantie? Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die 



 
 
 

 

 

 

 

 

bijvoorbeeld niet lezen tijdens de zomervakantie in niveau gelijk 
blijven of zelfs achteruit gaan, terwijl kinderen die veel lezen na de 
vakantie een hoger leesniveau hebben. Hetzelfde verschijnsel doet 
zich voor bij rekenen. Steeds meer scholen geven ouders dan ook de 
opdracht mee ervoor te zorgen dat hun kind in de zomervakantie blijft 
oefenen met rekenen en lezen. 
Moet dan nou, leren in de vakantie? 
Moet dat echt, in de vakantie ook nog met leren bezig zijn? U zult het 
misschien bezwaarlijk vinden, zeker als uw kind tijdens het schooljaar 
al op zijn tenen moet lopen om het bij te benen. Maar misschien is 
het nog wel vervelender voor uw kind om steeds verder achterop te 
raken. Dat kan een reden zijn om uw kind te stimuleren in de vakantie 
bezig te blijven met lezen en rekenen. Maar een kind met tegenzin 
dwingen om te oefenen, werkt alleen maar averechts. 
Tips om te lezen en rekenen in de vakantie 
Leren in de vakantie gaat bijna ongemerkt. Wordt er op school veel 
gelezen volgens de leesmethode of in verhalende of informatieve 
boeken, als ouder heb je tijdens de vakantie een veel bredere 
verzameling leesmateriaal tot je beschikking. Denk aan 
vakantiefolders, het activiteitenprogramma op de camping, brochures 
van pretparken en bezienswaardigheden, de menukaart op het 
terrasje. 
Zo krijgt een 'leesoefening' een echt vakantietintje. Als je je een 
beetje openstelt voor de mogelijkheden, kom je onderweg tal van 
dingen tegen waar je kind ongemerkt wat van opsteekt: 

 Speel woordspelletjes met nummerborden in de auto. 

 De plattegrond van de camping is perfect oefenmateriaal om 
te leren kaartlezen. 

 De autotocht naar Italië is een lesje aardrijkskunde.  

 Laat uw zoon ansichtkaarten schrijven aan zijn vriendjes of 
een vakantiedagboek bijhouden. 

 Laat uw dochter uitrekenen hoe ver het nog is naar de 
volgende camping als je van de 80 kilometer er 25 hebt 
afgelegd. 

 En hoeveel croissantjes moeten er gekocht worden in de 
kampwinkel als ieder gezinslid er twee wil eten? 

 Een spelletje Yahtzee oefent de tafels en optellen. 

 Tellen doe je bij een potje badminton op de camping 

Geboortenieuws 
Bij de familie Kolbach is op 28 april 2020 een dochter geboren, 
genaamd Lysanne. Het is een zusje van Christian, Claudia, Jarno, Rick 
en Jesse. En bij de familie Vos is op 11 april ook een dochter geboren, 
Daniëlle. Zij is een zusje van Mirthe, Nelleke en Rebekka. Van harte 
gefeliciteerd! 
 
Vakantiebieb 
Vorig jaar hebben wij u  de vakantieBieb-app getipt. Lezen vinden wij 
als school heel belangrijk. Misschien leuk om de app te downloaden of 
opnieuw te gebruiken voor in de vakantie?  
 
Vakantie  
D.V. vrijdag 10 juli a.s. begint om 11 uur de zomervakantie. We 
wensen alle kinderen en ouders een heel fijne vakantie toe en we 
bidden om Gods bescherming voor deze tijd.  

Op maandag 24 augustus om 8.30 uur hopen we weer te 
beginnen.  
 
Een hartelijke groet van het team van “De Bron” 



Het spetterende waterfeest was fantastisch! Kijkt u zelf maar! 
 



 



 

 



 


