Nieuwsbrief
c.b.s. de Bron
december 2017

Welkom nieuwe leerlingen:
In de maand december mogen we maar liefst 6 nieuwe leerlingen verwelkomen in de instroomgroep
van juf Mirjam Zweers en juf Marieke Jilderts. We vinden het fijn dat Tygo de Boer, Taha en Yasin
Amiri, Tim Stokje, Naomi Verbree en Noek de Boer nu ook bij ons op school zitten. Een hele fijne tijd
toegewenst! Eind december zitten er 25 kinderen in deze groep 1.
Nieuwe instroomgroep:
Na de kerstvakantie hopen we te kunnen starten met een extra groep voor alle kinderen die in de
loop van het lopende cursusjaar nog 4 jaar worden. Dit is prachtig nieuws! Op deze wijze kunnen de
nieuwe leerlingen bij hun start in een prachtig kleine groep beginnen. De groep 1 van juf Mirjam
Zweers en juf Marieke Jilderts telt op dit moment al 25 leerlingen. Op dit moment is nog niet
duidelijk hoe de bezetting en de nieuwe lokaalindeling in de onderbouw gaat worden. Er volgen
gesprekken met mogelijke kandidaten om ons team te versterken. We gaan in ieder geval
gebruikmaken van het noodlokaal bij de ingang van het bovenbouwplein. We houden u op de
hoogte!
Kent u nog buren of kennissen die binnenkort kinderen hebben die naar school mogen! Laat ze
weten dat ze op onze school van harte welkom zijn in onze (kleine) nieuwe groep.
Nieuws van het personeel:
Juf Akkie de jong (groep 5b) heeft ons laten weten dat zij in april haar 2e kindje verwacht. Een
prachtig vooruitzicht voor haar en haar gezin! Juf Afke Postma (groep 6) is sinds 3 november de
trotse moeder van haar 2e kindje. Ze hebben hem Piter genoemd. Op 10 november is juf Marieke
Pelgrim bevallen van haar 1e kindje. Haar naam is Femke Valentina. Van harte gelukgewenst allemaal
met deze blijde gebeurtenissen!
Juf Botsy Greijdanus (groep 1/2a) is op dit moment met ziekteverlof. Persoonlijke omstandigheden
zorgen ervoor dat zij de komende weken niet inzetbaar zal zijn. Op dit moment maken wij bij het
vervangen van collega`s bij ziekte of andere afwezigheid gebruik van de invalpool van Palludara. Van
harte hopen wij dat deze lijst toereikend genoeg is voor de vervangingen. Ook met hulp van extra
inzet van leerkrachten die in deeltijd werken hopen wij zoveel mogelijk te voorkomen dat lessen niet

door kunnen gaan. Bij collega-scholen komt het nu al voor dat groepen naar huis moeten worden
gestuurd!
Kind op maandag:
De komende maand staan op school de volgende Bijbelverhalen centraal:

Advent en kerst
Week 48: 27 november t/m 1 december 2017
De vrede komt, Jesaja 2:1-5
Het kind dat vrede brengt, Jesaja 7:1-17
Een weg voor God, Jesaja 40:1-11
Week 49: 4 t/m 8 december 2017
Een engel bij Zacharias, Lucas 1:5-25
Een engel bij Maria, Lucas 1:26-38
Het lied van Maria, Lucas 1:39-56
Week 50: 11 t/m 15 december 2017
De geboorte van Johannes, Lucas 1:5766
Het lied van Zacharias, Lucas 1:67-80
De droom van Jozef, Matteüs 1:18-25
Week 51: 18 t/m 22 december 2017
Jezus wordt geboren, Lucas 2:1-7
De herders in het veld, Lucas 2:8-20
In het begin, Johannes 1:1-18
Week 2: 8 t/m 12 januari 2018
De wijzen uit het Oosten, Matteüs 2:1-12
Jozef droomt, Matteüs 2:13-23
Johannes de Doper, Matteüs 3:1-12
Schoolse zaken:


Op 09-11-2017 heeft het leerlingenpanel van c.b.s. de Bron voor het eerst “vergaderd”.
Vertegenwoordigers van de groepen 6 t/m 8 hebben onder leiding van de schoolleiding met
elkaar gesproken over een aantal ingebrachte punten. Mevr. Beintema heeft als MZR-lid
gezorgd voor de verslaggeving. De bedoeling van het leerlingenpanel is uitgebreid
besproken. Deze leerlingen zijn de vertegenwoordigers van de eigen groep. In de eigen
groep krijgen ze ruimte om de uitkomsten ook met de andere leerlingen te bespreken. De
volgende onderwerpen zijn besproken:
-Invoering jeugd-ehbo voor de leerlingen van groep 8
-aanpak van pestgedrag in en buiten de groep
Het is de bedoeling om rond de kerstvakantie opnieuw bij elkaar te komen. Wordt vervolgd!



Op dit moment zijn verschillende organisaties bezig met het voorbereiden van vervolgacties
in het basisonderwijs. Er is sprake van een stakingsdag op 12 december a.s.. Op de
studiemiddag van 6 december wordt de actiebereidheid gepeild. Berichtgeving over
eventuele deelname van onze school aan deze staking volgt uiterlijk volgende week.



In goede samenwerking met de ouderraad heeft u eerder deze maand 2 oproepen
ontvangen. We vragen u vriendelijk om de jaarlijkse ouderbijdrage over te maken op
rekeningnummer NL18ABNA0468619070 t.n.v. Stichting Palludara onder vermelding van
ouderbijdrage c.b.s. de Bron.
Ook hopen wij dat nieuwe ouders/verzorgers zich aanmelden om onze ouderraad te
versterken. Informatie is te verkrijgen bij de schoolleiding en de voorzitster van onze
ouderraad. Het fijne nieuws is dat intussen 3 nieuwe ouders zich hebben aangemeld! Wie
volgt!



Op school werken wij met de “Kwink-methode". U ontvangt de ouderbrief als extra bijlage
bij deze nieuwsbrief.

Sinterklaas op c.b.s. de Bron:

Ook dit jaar rekenen we er op dat Sinterklaas met zijn pieten ook weer een bezoek brengt aan onze
school. We hopen dat we Sinterklaas en zijn pieten dinsdag 5 december om ongeveer 08.20 uur
mogen verwelkomen op het bovenbouwplein. Natuurlijk zijn ook alle ouders/verzorgers van harte
uitgenodigd om als toeschouwers aanwezig te zijn bij deze aankomst. Sinterklaas zal deze dag in
ieder geval een bezoek brengen aan de kinderen van de groepen 1 t/m 4. Mogelijk dat hij ook nog
wel even tijd heeft voor de andere groepen. De kinderen van deze groepen vieren met cadeautjes
voor elkaar ook hun eigen sinterklaasfeest. “Vol verwachting klopt ons hart, nietwaar”.

Op de getekende plattegrondje
vindt u de pleinindeling van de
verschillende groepen bij de
verwachte aankomst van
Sinterklaas. Met uw hulp zorgen
de leerkrachten ervoor dat
vooral de kleine kinderen het
feestelijke gebeuren goed
kunnen volgen. We hebben er
zin in!

Kerstviering op c.b.s. de Bron:
Donderdag 21 december vieren we met de kinderen van onze school het kerstfeest. Alle
leerkrachten doen dit met de eigen groep in het eigen lokaal van 17.30 – 18.30 uur. In samenwerking
met de ouderraad kunnen de ouders/verzorgers tijdens viering op het bovenbouwplein wachten
onder het genot van een hapje en een drankje. Tijdens deze kerstviering ontvangen de kinderen in
de groep een kleine traktatie, het is geen kerstmaal! Op vrijdagochtend organiseert de ouderraad
wel een kerstontbijt voor alle kinderen.

Berichtje van de buursportcoach:
Sport jij ook?
In groep 6, 7 en 8 starten we met het project ‘Sport jij ook?’. We willen graag weten of onze
leerlingen genoeg bewegen en/of sporten. Want bewegen
is gezond! De leerkracht vraagt aan de leerlingen om een
korte vragenlijst in te vullen. De Buurtsportcoach gebruikt
de uitkomsten om te kijken of, en hoe vaak een kind sport
of beweegt. Op deze manier kan de Buurtsportcoach
gericht aan de slag met de leerlingen die (sportieve)
ondersteuning kunnen gebruiken.

In de raad hebben momenteel als ouder zitting: Stefan Offringa, Petra de Groot en Janna Beintema,
vanuit het personeel hebben Ytsje Miedema, Eline Algra en Sjoukje Beeksma zitting.
We hebben dit schooljaar twee keer vergaderd. De inhoud van de eerste vergadering bestond voor
een groot deel uit de naar voren geschoven fusie met Palludara. We hebben met de vervroegde
fusie ingestemd. In deze vergadering hebben we ook kennis gemaakt met de GMR van Palludara. Op
schoolniveau is er een MR actief en op bestuursniveau is de GMR actief, zij verlenen instemming en/
of advies op de voorgenomen bestuursbesluiten. In de GMR was een vacature. Ons MR lid Mariëlle
Meekma raakte hier zo door geïnspireerd dat ze is voorgesteld als lid van de GMR en er vanaf
november deel vanuit maakt. Dat betekent natuurlijk dat wij haar als zeer toegewijde secretaresse
moeten missen. Mariëlle heel hartelijk dank voor alles wat je voor de MR en daardoor voor onze
leerlingen en school hebt betekend.
In de laatste vergadering hebben we o.a. de begroting voor het kalenderjaar 2018 samen met de
directeur besproken. Het is een helder document met duidelijke afspraken over de besteding van de
gelden. In deze vergadering zijn de taken opnieuw verdeeld, Ytsje Miedema is nu de secretaresse.
We hebben het MR reglement van Palludara doorgenomen en aangenomen. De volgende
vergadering staat gepland op 16 januari.

Gevonden voorwerpen:
De mand met gevonden voorwerpen op school puilt uit. Mogelijk zit
er iets van uw kind(eren) tussen! De mand met gevonden
voorwerpen is te vinden in de reproruimte naast het keukentje. Tot
de kerstvakantie bewaren we de spullen nog op school. In januari
legen we de doos. Kom even een kijkje nemen!
Nieuws van buiten de school:
Clubseizoen 2017/2018 (Hervormde / Gereformeerde kerk):
Wij zijn weer van start! Een keer in de 2 weken is er een clubavond op
dinsdagavond van 18.30 tot 19.45 voor de kinderen van groep 5 t/m
8. De locatie is dit jaar het convent van de Martinikerk. We starten de
avond altijd met een verhaal waar we nog even over na kletsen en
vervolgens gaan we knutselen en eindigen we met een spel. De kosten
zijn eenmalig 5 euro waarvan de helft naar een goed doel gaat en de andere helft gebruikt wordt voor
de onkosten. Hieronder staat een lijstje met de data voor dit seizoen.
Clubavonden seizoen 2017/2018
14 nov.; 28 nov.; 19 dec.; 16 jan.; 6 febr.; 20 febr.; 6 mrt.; 20 mrt.; 10 april: feestelijke afsluiting
Informatie te verkrijgen bij: Bakker.FB@gmail.com 06-12129823

C.B.S. de Bron in actie voor Serious Request
2017:
Vanuit groep 6/7 komt het initiatief van 2
enthousiaste meiden (Iris en Marit) om op
school geld in te zamelen voor Serious
Request 2017. Samen met hun ouders is
zelfs al een prachtige affiche ontworpen.
De schoolleiding en de
bovenbouwleerkrachten ondersteunen dit
initiatief van harte. Op vrijdag 15 december
a.s. van 13.30 – 15.30 zijn er tal van
activiteiten op ons bovenbouwplein.
Liefhebbers kunnen bijvoorbeeld tegen een
vergoeding van € 4,00 een ritje maken in
een heuse vrachtwagen. De intekenlijst
hiervoor komt bij de deur van groep 6/7.
Ook roepen we iedereen nu al op om lege
flessen te bewaren en in te leveren bij juf
Sanne Dijkstra. Vanzelfsprekend zijn ook
ouders/verzorgers van harte uitgenodigd!
Verdere informatie volgt zeker!

Belangrijke data:
5 dec:

Sinterklaas en zijn pieten brengen een bezoek aan onze school. We verwachte
aankomst is rond 08.20 uur op het bovenbouwplein.

15 dec:

c.b.s. de Bron in actie voor Serious Request. Aanvang 13.30 uur.

21 dec:

Kerstviering in de eigen groep van 17.30 – 18.30 uur.

22 dec:

Ouderraad verzorgt voor alle groepen een kerstontbijt op school.

22 dec:

Alle kinderen zijn om 11.45 uur vrij van school.

25 t/m
5 jan

Kerstvakantie.

8 jan:

1e schooldag 2018

