Nieuwsbrief
maart 2021
‘’De Bron voor een goede basis’’

We zijn blij en dankbaar dat we
tot nu toe ons werk gezond kunnen doen!
Ondanks alle maatregelen hebben we met
elkaar een ritme gevonden om prettig met
de kinderen te kunnen werken. De
collega’s vinden het fijn om weer ‘gewoon’
les te kunnen geven. Deze tijd is een
onzekere tijd. We stellen onze hoop en
verwachting op God onze Vader, Hij is
erbij.
Inmiddels zijn we noodgedwongen
overgegaan op een continurooster en
beginnen er al aardig aan te wennen. De
peiling van de veranderde schooltijden
wordt afgerond en intern bekeken, uw
opmerkingen worden doorgenomen en
binnen het team en de MR besproken.
Daarna brengen we u als ouder op de
hoogte.

Wanneer de datum bekend is hoort u dat
van ons.

Vakantierooster 2021-2022
Hierbij alvast het vakantierooster voor het
volgende schooljaar:
Herfstvakantie
Kerstvakantie

Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Tweede paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag plus
één dag
Tweede pinksterdag
Zomervakantie
Nader te bepalen

25 oktober - 29
oktober 2021
27 december
2021 - 7 januari
2022
28 februari - 4
maart 2022
15 april 2022
18 april 2022
25 april – 6 mei
2022
26 mei – 27 mei
2022
6 juni 2022
25 juli – 2
september 2022
Twee
studiedagen

Biddag

Afscheid Aart de Boer
Inmiddels geniet Aart de Boer van zijn
pensioen.
In overleg met Aart is besloten om zijn
afscheidsfeest eind van dit schooljaar te
vieren.

Woensdag 9 maart is het biddag. Helaas
kunnen we niet met de kinderen naar de
kerk, zoals we gewend waren. Ds. Van der
Wind heeft een video opgenomen met een
verhaal dat past bij de biddag. Deze kijken
we in de klassen. U kunt de video ook zelf
bekijken via de onderstaande link:
https://www.youtube.com/watch?v=8vx6dT
KSfx8
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Zendingsgeld

Ouders gevraagd voor

In februari is er €44,62 opgehaald.
Hartelijk dank hiervoor!

verkeersexamen

Cito toetsen

Op woensdag 14 april is er voor de
kinderen van groep 7&8 het praktisch
verkeersexamen in Zaltbommel.

We nemen deze weken de Cito LOVS
toetsen van rekenen, spelling, begrijpend
lezen en technisch lezen af.
Binnenkort worden de resultaten door de
leerkrachten met u als ouders gedeeld.

Dit houdt in dat de kinderen op de fiets in
Zaltbommel een route moeten afleggen
om zo te laten zien dat ze de
verkeersregels kennen.
Voor dit examen zijn we op zoek naar
ouders die de controleposten langs de
route willen bemannen.
We hebben minimaal 2 ouders nodig,
maar als er 4 ouders zijn kunnen we de
morgen in tijdvakken verdelen zodat u niet
zo lang hoeft.

Ouderbijdrage

Grootouders mogen ook helpen!

Gelukkig hebben we al van heel wat
ouders de ouderbijdrage binnen gekregen.
Bedankt daarvoor!

Zit uw kind niet in groep 7 of 8 maar vindt
u het leuk om te helpen dan mag u zich
natuurlijk ook opgeven.
U kunt zich opgeven bij juf Wieneke:
w.vangenderen@pcbdebron.nl

Als u het vergeten bent, vragen we u bij
deze de bijdrage alsnog over te maken.
In overleg met de (G-)MR zijn de volgende
bedragen afgesproken: Eerste kind: €20,
tweede kind: €15, derde en volgende kind
€10. De ouderbijdrage kan overgemaakt
worden naar het volgende
rekeningnummer:
NL72 RABO 0374 3773 40
Hartelijk dank!

Gymlessen
Meester Daan geeft vanaf vorige week
vrijdag de gymlessen buiten.
Daar zijn we heel blij mee!
De gymlessen worden op het Kerkplein
gegeven.
Denkt u eraan dat uw kind op vrijdag
(sport)schoenen aanheeft?

Veilig in het verkeer
Vanaf ongeveer 6 jaar kunnen kinderen
vaak goed fietsen op een kinderfiets.
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Dit betekent dan ook dat zij op de
openbare weg mogen fietsen.
Een groot voordeel van zelf fietsen is, dat
je kind daardoor leert om deel te nemen
aan het verkeer.
Zelfstandigheid in het verkeer is belangrijk
voor kinderen.
Door bijvoorbeeld elke dag lopend of
fietsend naar school te gaan, leert je kind
hoe het in gevaarlijke verkeerssituaties
moet reageren.

Kangoeroewedstrijd

In de bijlage vindt u hierover meer
informatie vanuit de GGD.

Kanjertraining
Eind maart, begin april worden de
vragenlijsten van de Kanjertraining
opnieuw afgenomen in de groepen 3 t/m
8.
Er zijn vragenlijsten voor de docenten,
maar ook voor de leerlingen.
Deze vragenlijsten worden besproken met
de Intern Begeleider.
De vragenlijsten geven ons veel
informatie, waar we tijdens de lessen van
Kanjertraining weer mee aan de slag
kunnen!

Ook dit jaar doen er weer een groot aantal
enthousiaste rekenaars mee aan de
WereldWijdeWiskundeWedstrijd
Kangoeroe. Kinderen uit groep 3 tot en
met 8 spelen mee op donderdag 18 maart.
Zij maken dan rekenopgaven die passend
zijn bij hun leeftijd en die oplopen in
moeilijkheid. Nieuwsgierig naar wat voor
opgaven dit zijn? Kijk dan op
www.w4kangoeroe.nl
De antwoorden geven wij door aan de
wedstrijdorganisatie en eind mei
verwachten we de uitslag én de prijzen.

Kamp Vught

Kinderverkiezingen
Groep 7 en 8 doen mee aan de
Kinderverkiezingen. De kinderen krijgen
hierdoor meer inzicht in de verschillende
partijen en ze worden zo betrokken bij de
landelijke verkiezingen.
Op vrijdag 12 maart stemmen de kinderen
in een stemlokaal op school. Voorafgaand
wordt er in de klassen aandacht besteed
aan de landelijke verkiezingen en de
verschillende partijen waar je op kunt
stemmen. Dinsdagmiddag 16 maart vanaf
17:30 zijn de uitslagen te zien op
https://kinderverkiezingen.nl

Voor woensdag 31 maart staat een
excursie gepland voor groep 7 en 8 aan
Kamp Vught. We horen, zien en ervaren
daar hoe het geweest moet zijn om in de
Tweede Wereldoorlog in een
concentratiekamp gevangen te zitten.
Door middel van een aantal lessen
bereiden we ons in de klas al voor op dit
bezoek. We hebben nog niet gehoord of
deze excursie definitief doorgaat, maar we
hopen dat we een bezoek mogen brengen
aan het kamp.

Spel&
In de bijlage leest u de activiteiten voor de
maand maart georganiseerd door Spel&.
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Nieuws van de voorschool
We zijn nog steeds druk bezig met het
thema over bloemen. We hebben een
mooie thematafel, we lezen boekjes
erover, verven en hebben ook al zaadjes
gezaaid! We zijn benieuwd welke
bloemetjes eruit gaan komen! In de
aankomende weken zullen we steeds
meer dingen van de lente erbij gaan halen.
Het volgende liedje zingen we vaak in de
klas (en is ook op YouTube te vinden):
Zaadje, zaadje in de grond
Wanneer ga je groeien?
Zaadje, zaadje in de grond
Welk bloem word jij?
Geef mij water, geef mij zon
Uit de kraan of regenton
Ik word een bloem, ik blijf geen zaadje
Ik word een bloem van weet-ik-veel
Ik word een bloem met rode blaadjes
Ik word een bloem met een groene steel

Maart
10 mrt.
10 mrt.
18 mrt.
31 mrt.
April
2 apr.
5 apr.
13 apr.
14 apr.

20-22 apr.
23 apr.
Mei
17 mei

Biddag
Gebedsgroep
Kangoeroewedstrijd
Kamp Vught groep 7/8

Goede vrijdag
Tweede paasdag
Mad science
Praktisch
verkeersexamen groep
7/8
Cito groep 8
Koningsspelen

Studiedag personeel,
kinderen vrij

Hartelijke groeten,
mede namens het team,
Trudy van der Wal

Planning en agenda
Aanwezigheid Trudy van der Wal:
Wekelijks op maandag, dinsdag en
vrijdag.
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