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Welkom nieuwe leerlingen:
Wat fijn dat Esther Bijma, Isabella Bosma, Kenji Nauta en Faya Zijlstra in de maand januari ook naar
school mogen. We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons op school. Vanaf 10 januari zijn jullie
welkom in de nieuwe instroomgroep bij ons op school. Na de kerstvakantie nemen we afscheid van
Manoah Miedema uit groep 4. Hij gaat naar een andere school. Veel succes toegewenst Manoah!
Nieuwe instroomgroep:
Vanaf woensdag 10 januari starten we met een nieuwe instroomgroep. Alle kinderen die in het
komende kalenderjaar nog 4 jaar worden zullen in deze groep worden opgevangen. Deze nieuwe
groep zal gehuisvest worden in het lokaal bij het bovenbouwplein. Dit lokaal zal worden ingericht als
volwaardig kleuterlokaal. De 1e 2 weken van 2018 zijn de kinderen hier 3 dagen van de week
welkom. Vanaf maandag 22 januari rekenen we erop dat juf Sue Walinga de gehele week aanwezig
kan zijn in deze groep. We hopen op een goede samenwerking met een ieder. Goed nieuws voor
onze school dat we in januari weer een nieuwe groep mogen opstarten!
Terugblik actie voor “Serious request”.
De kerstbazaar op onze school voor Serious Request is
een geweldig succes geworden. Iris en Marit, de
initiatiefneemster uit groep 6/7 hebben samen met hun
ouders alle geld geteld en de opbrengst is maar liefst
€ 1317,19. Wat een geweldig bedrag! We willen
iedereen die hieraan heeft bijgedragen hiervoor
bedanken. Wat een enthousiasme! Het bedrag zal
namens school worden overgemaakt aan het goede
doel.

Terugblik kerstfeest:
Alle groepen hebben dit jaar in eigen groep op sfeervolle wijze kerstfeest gevierd. Op hetzelfde
moment konden ouders/verzorgers bij de vuurkorven op het plein genieten van glühwein en
chocolademelk. De volgende ochtend stond het ontbijt voor alle groepen klaar in de centrale ruimte
van school. Grote complimenten voor onze ouderraad voor de perfecte organisatie van al deze
activiteiten.
Nieuws van het personeel:
De felicitaties zijn voor meester Michel Posthumus (groep 8a) en zijn vriendin. Op woensdag 6
december is hun 2e zoon geboren. Ze hebben hem Timme genoemd. Met moeder en zoon gaat alles
prima. Van harte gelukgewenst met deze blijde gebeurtenis!
Juf Doutzen van der Ende heeft ons verrast met de mededeling dat zij vanaf maandag 8 januari
schooldirecteur wordt op een collega-school in Nijland. Voor juf Doutzen van der Ende natuurlijk een
geweldige kans. Voor onze school wel een groot gemis! We zullen haar kennis en expertise zeker
missen! We wensen haar veel succes toe bij haar nieuwe uitdaging. Haar vertrek betekent dat we op
zoek moeten naar een nieuwe bovenbouwcoördinator. Haar lesgevende taken op woensdag in
groep 8a worden na de kerstvakantie overgenomen door juf Margriet de Vries uit Sintjohannesga. Zij
is op dit moment op maandag en dinsdag werkzaam in groep 7/8 van de school in Oudega SWF. Juf
Margriet de Vries ziet het als een uitdaging om op woensdag op onze school werkzaam te zijn. We
hopen op een goede samenwerking! De invulling van bovenbouwcoördinator zal op een later tijdstip
worden ingevuld.
Het ziekteverlof van juf Botsy Greijdanus (groep 1/2a) duurt onverminderd voort. Juf Bianca Vallinga
gaat in de maand januari een drietal weken met onbetaald verlof. Zij wordt in groep 4 op de
donderdag en vrijdag telkens vervangen door juf Gemma van Dijk. De andere dagen is juf Wies
Vellinga aanwezig.

Kind op maandag:
De komende maand staan op school de volgende Bijbelverhalen centraal:
Week 3:
Ik weet wie je bent
Marcus 1: 1-8, 14-20 en 21-28
Voordat Jezus zijn werk begonnen is, weet Johannes de Doper al wie hij is. Johannes vertelt over
iemand die na hem komt en groter is dan hijzelf. Later ontdekken meer mensen wie Jezus is: de
vissers bij het meer en ook een man in de synagoge die stemmen in zijn hoofd heeft. ‘Ik weet wel wie
je bent!’ roept de man.
Week 4:
Pak mijn hand
Marcus 1: 29-45 en Marcus 2: 1-12
De schoonmoeder van Simon Petrus ligt ziek in bed. Jezus gaat naar haar toe en pakt haar hand vast,
zodat ze beter wordt. Ook een man die een ziekte aan zijn huid heeft, wordt op die manier beter
gemaakt. Later brengen vier mannen hun zieke vriend bij Jezus, door hem via een gat in het dak naar
beneden te laten zakken. Als Jezus hun geloof ziet, is de man genezen.

Week 5:
Mag dat wel?
Marcus 2: 13-17, 23-28 en 3: 1-6
Jezus doet dingen die niet volgens de regels zijn. Hij eet met tollenaars en zondaars, op sabbat
plukken zijn leerlingen graan en in de synagoge maakt hij iemand beter. Mag dat allemaal wel? Jezus
vertelt dat het leven voor God het allerbelangrijkst is.
Schoolse zaken:


Voor alle kinderen uit de groepen 7 vinden in de maanden januari en februari
gezondheidsonderzoeken plaats op school. De uitnodigingen hiervoor ontvangt u
rechtstreeks van de GGD-Fryslan jeugdgezondheidszorg. Op 12, 19 en 26 januari en op 2
februari komt de verpleegkundige op school langs voor de onderzoeken.



Leerlingen van het Marne College verzorgen in de maand januari in onze
bovenbouwgroepen (gr 6 t/m 8) een aantal Engelse lessen. Een prima vorm van
samenwerking met het voortgezet onderwijs.

Invoering Snappet:
In de groepen 8 zijn de leerkrachten na de herfstvakantie gestart met het werken aan weektaken.
Vanaf januari kunnen de leerlingen van de groepen 8 bij de verwerking van spelling en rekenen
gebruik gaan maken van de tablets van Snappet. Met deze digitale verwerking spelen we nog meer
in op de individuele onderwijsbehoefte. De leerlingen zien meteen de eigen vorderingen en kunnen
bovendien werken aan hun eigen leerdoelen. Voor de leerkrachten is het mogelijk om met behulp
van een dashboard de resultaten te volgen. Ook kunnen ze adequaat hulp bieden tijdens de lessen.
De bevindingen van het werken met de tablets zal voortdurend worden geëvalueerd. Mogelijk dat
deze pilot in de toekomst ook gevolgen heeft voor de andere groepen. Binnen Palludara zijn tal van
scholen die veel ervaring hebben met het werken met Snappet. Ook op onze school kunnen we daar
dankbaar gebruik van maken. De leerlingen krijgen de beschikking over een “eigen” tablet. De
tablets blijven eigendom van de school. De stichting betaalt de borg voor het gebruik hiervan.
Instellen telefoonboom per groep.
Ook op onze school vinden wij het van belangrijk om ouders/verzorgers bij onvoorziene
omstandigheden hiervan snel op de hoogte te brengen. De kans wordt steeds groter dat het ons de
komende periode niet altijd meer lukt om bij plotselinge ziekte van een leerkracht altijd een
vervang(st)er te vinden. Ook bij andere onvoorziene gebeurtenissen kan het belangrijk zijn om u als
ouder snel te kunnen informeren. Daarom vragen wij vanaf januari uw medewerking bij de instelling
van een telefooncircuit per groep. De leerkracht verzorgt de invulling van de “telefoonboom”. Een
aantal ouders wordt door de school gebeld. Met pijltjes wijst het circuit zich verder zelf. Ouders
bellen elkaar volgens dit schema. Na de kerstvakantie ontvang u de “telefoonboom” van de groep
van uw kind(eren) met een instructie. We rekenen op uw medewerking en hopen vanzelfsprekend
dat we het niet vaak hoeven te gebruiken. Voor vragen over de “telefoonboom” kunt u bij de
schoolleiding terecht.

Tot slot:
Namens het team van c.b.s. de Bron wens ik u
hele fijne kerstdagen toe en alvast een
voorspoedig nieuwjaar! Van harte hoop ik
iedereen weer aan te treffen op maandag 8
januari 2018!

Nieuws van buiten de school:
Op 24 december willen we graag de geboorte van twee bijzondere
jongetjes met jullie vieren!!
Het is een kraamvisite voor het ene jongetje en tegelijk een
babyshower voor het andere jongetje. We zingen vrolijke liedjes,
luisteren naar een verhaal en bij zo’n feest hoort ook wat lekkers…!
We willen dit feest met jullie vieren in de Gasthuiskerk van 9.30 tot
10.30 uur.
Kom je ook?
Je mag natuurlijk ook een vriendje of een vriendinnetje meenemen.
Iedereen is van harte welkom!

Belangrijke data:
8 jan:

1e schooldag 2018

16 jan:

MZR-vergadering. Aanvang 19.30 uur.

17 jan:

Rondetafelgesprekken over de bestuurlijke fusie met CVO Zuid-West Fryslan.
(uitnodiging is eerder via de mail verstuurd)

18 jan:

Bijeenkomst leerlingenpanel c.b.s. de Bron.

