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Formatie 2018-2019:
In de extra nieuwsbrief van juni bent u op de hoogte gebracht van de verdeling van leerkrachten
over de verschillende groepen voor het komende cursusjaar. Na het uitkomen van deze nieuwsbrief
is er toch nog een verandering die gevolgen heeft voor de aanstaande formatie. Juf Inge op den
Dries krijgt de kans om na de zomervakantie op SBO de Sudwester aan de slag te gaan in een
middenbouwgroep. Zij krijgt de verantwoording over een groep kinderen met een speciale
onderwijsbehoefte. Voor haar een geweldige uitdaging die aansluit bij haar passie. Voor onze school
natuurlijk wel een groot gemis. Juf Inge op den Dries heeft maar liefst 8 jaar deel uitgemaakt van het
team van onze school. We zullen haar missen, maar wensen haar natuurlijk succes toe bij haar
nieuwe uitdaging. Op een later moment nemen wij op gepaste wijze afscheid van juf Inge op de
Dries. Vanzelfsprekend betekent haar vertrek ook dat wij op zoek moesten naar vervanging.
Gelukkig kunnen we u/jullie nu melden dat dit inmiddels is gelukt. Juf Mienke Haanstra komt ons
team versterken. Op dit moment is juf Mienke Haanstra werkzaam in groep 8 van een collega-school
in Scharnegoutum. In het begin van dit cursusjaar heeft juf Mienke Haanstra nog
invalwerkzaamheden verricht op onze school, ze is dus enigszins bekend met onze werkwijze. Zij ziet
de overgang naar onze school als een nieuwe kans. We hopen natuurlijk op een goede
samenwerking met een ieder.
Het ouderschapsverlof van juf Akkie de Jong in groep 6a wordt tot november op de maandag en
dinsdag ingevuld door juf Mirjam Popma.

Afgelopen acht jaar heb ik met plezier en enthousiasme op De Bron gewerkt. In deze tijd
heb ik naast het lesgeven mij bezig mogen houden met de studie master SEN gedrag.
Tijdens deze jaren heb ik gemerkt dat mijn interesse ligt bij het werken met kinderen met
specifieke behoeften. Met een dubbel gevoel ga ik daarom afscheid nemen van De Bron.
Vanaf volgend schooljaar ga ik aan de slag op De Súdwester in Sneek, een prachtige
uitdaging voor mij! Via deze weg wil ik jullie; alle kinderen, ouders en collega’s, heel
hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking en tijd die ik op De Bron heb gehad.
Vriendelijke groet,
Inge op den Dries

Heamieloptocht 2018:
Grote waardering voor de mensen van de “heamielcommissie” en alle anderen die hebben
meegeholpen bij het tot stand brengen van de prachtige praalwagen van dit jaar. Ook de kinderen
en de juffen waren prachtig verkleed. Schitterend natuurlijk dat we ook nog de 1e prijs hebben
gewonnen. Iedereen mag apetrots zijn! Super mooi!

foto

Bezoek schoolarts:
Voor alle kinderen die geboren zijn in het jaar 2012 komen de schoolarts en de verpleegkundige
langs voor de laatste gezondheidsonderzoeken. De uitnodigingen hiervoor worden rechtstreeks naar
de ouders gestuurd. De onderzoeken vinden op school plaats.
Uitkomsten evaluatie- en planningsdag:
Op de studiedag van woensdag 20 juni hebben we samen het lopende cursusjaar geëvalueerd en zijn
de plannen voor 2018-2019 besproken. De uitkomsten hiervan worden grotendeels verwerkt in de
nieuwe schoolgids. Een paar korte zaken kunnen nu alvast worden genoemd:


Ook komend jaar gaan we verder met ouderbetrokkenheid 3.0. Grote kans dat we het
nieuwe cursusjaar op maandag 3 september beginnen met een “nieuwjaarsbijeenkomst”
voor alle groepen. Informatie hierover volgt natuurlijk nog. Ook de startgesprekken bij
aanvang van het cursusjaar krijgen een vervolg. School en ouders/verzorgers bepalen hierna
in goed overleg de contactmomenten.



De teamscholing voor 2018-2019 is o.a. gericht op het verkrijgen van een doorgaande lijn
voor begrijpend luisteren en begrijpend lezen met als uitgangspunt de nieuwe methode voor
begrijpend lezen. Ook is er aandacht voor SEL (=Sociaal emotioneel leren) en het gebruik
van de “Kwink-lessen”.



Een aantal planningszaken zijn gewijzigd: De “meester- en juffendag” waarop alle meesters
en juffen hun verjaardag vieren vindt komend jaar op feestelijke wijze plaats op de laatste
schooldag. Er is in november 2018 één gezins-school en kerkdienst voor de gehele school.
Rondom “Heamiel” zijn de kinderen in 2019 op donderdag en vrijdag allemaal vrij van
school.



Komend cursusjaar wijzigt de aanspreekcultuur op c.b.s. de Bron. Leerkrachten worden door
leerlingen/ouders voortaan aangesproken met de voornaam. (bijv. meester Jelte en juf
Sanne)



Lokaalindeling 2018-2019 wordt alsvolgt:

8a
7a

Lokaalindeling 2018-2019
8b

7b
4
1/2b

1/2a

1/2c

1d

3a

3b

6a

6b

5

Bericht van de MZR:
Het schooljaar nadert het einde en we kijken met groot genoegen terug op een bewogen periode. Zo
is de school samengegaan met stichting Palludra en hebben we een nieuwe directeur gekregen.
Positieve ontwikkelingen die ons als MZR vertrouwen in de toekomst van onze school geven, waarin
we stappen voorwaarts zetten om de school de beste plek voor onze kinderen te laten zijn. Een plek
waarin zij in alle rust, veiligheid en gemoedelijkheid kunnen leren en spelen. De MZR blijft zich hier
voor inzetten, met als speerpunt voor aankomend schooljaar: de ouderparticipatie op onze school.
De MZR is er voor de leerkrachten en de ouders en ziet er op toe dat de belangen van deze partijen
adequaat behartigd worden. Dat doen we met veel enthousiasme en inzet. De MZR bestaat uit een
aantal leerkrachten en ouders. Leden worden in principe voor 4 jaar benoemd en omdat onze
voorzitter Janna Beintema al 4 jaren aan boord is, zullen wij afscheid van haar nemen. We bedanken
Janna voor haar enorme inzet en toewijding. Petra de Groot zal de rol van voorzitter van Janna
overnemen. Feite Bakker zal per aankomend schooljaar in de rol van vicevoorzitter deel gaan
uitmaken van de MZR. Wij heten Feite alvast van harte welkom!
Voor Petra de Groot en Stefan Offringa zal aankomend schooljaar het laatste schooljaar zijn dat zij
deel uit maken van de MZR. Per volgend jaar is de termijn van 4 jaar verstreken. We zijn blij alvast te
kunnen melden dat zich nog 2 nieuwe leden hebben gemeld: Nynke Galama en Janneke van der
Meulen. Hiermee is ook de toekomst van de MZR gewaarborgd. Maar nu eerst vakantie…
Meesters- en juffendag:
Vrijdag 13 juli vieren we in alle groepen op hetzelfde moment de verjaardag van meester of juf. Het
thema van deze meester- en juffendag is “Glitter en glamping”. Kinderen mogen verkleed op school
komen! De leerkrachten zorgen in de eigen groep voor een eigen feestprogramma. Kinderen
ontvangen bovendien een traktatie op school. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 nemen wel
gewoon hun lunch mee!
Laatste schoolweek:
Op woensdag 18 juli is er van 11.00 – 11.30 uur een kort “doordraaimoment”. Alle kinderen zitten
op dit moment even in het nieuwe lokaal met indien mogelijk de nieuwe meester of juf. Mogelijk dat
ook de kinderen die van andere scholen overkomen op dit moment aanwezig zijn.
Deze week staat verder in het teken van afscheid nemen. Voor de kinderen van groep 8 is het de
laatste schoolweek op de basisschool. Op dinsdag wordt overdag de afscheidsmusical gespeeld voor
de andere groepen. Woensdag is de dag van het grote optreden! Vanaf 18.30 uur bent u van harte
welkom op school om dit afscheid samen met uw zoon/dochter en ons te vieren. Op de laatste
schooldag eten we op school. De kinderen van de
groepen 1 t/m 5 eten pannenkoeken op school. Hopelijk
zijn er voldoende ouders/verzorgers die hierbij willen
helpen. De intekenlijsten hangen bij de deur! De
pannenkoeken mogen om 11.45 uur op school gebracht
worden. Natuurlijk zijn de ingrediënten de laatste week
op school verkrijgbaar. De kinderen van de groepen
6 t/m 8 verwennen elkaar met hapjes die ze thuis hebben
mogen maken. Om 13.45 uur “zwaaien” we de kinderen
van de groepen 8 uit. Iedereen is van harte uitgenodigd
om hierbij aanwezig te zijn!

Kind op maandag:
Deze Bijbelverhalen staan in maand juli centraal:

Week 27: 2 t/m 6 juli 2018
De verloren zoon, Lucas 15:11-32
Zomerweek 1
Week 28: 9 t/m 13 juli 2018 / week 34: 20 t/m 24 augustus 2018
Het feest van de koning, Matteüs 22:1-14
Zomerweek 2
Week 29: 16 t/m 20 juli 2018 / week 35: 27 t/m 31 augustus 2018
De werkers in de wijngaard, Matteüs 20:1-16
Tot slot:
Mijn 1e jaar als schooldirecteur van c.b.s. de Bron is bijna ten einde. Ik ben blij dat ik de overgang
heb gemaakt. Het “voelt” goed! Ik wil een ieder bedanken voor de fijne samenwerking. Komend jaar
mogen jullie weer op mij rekenen!
Langs deze weg wil ik ook namens het team iedereen een hele fijne vakantie toewensen! Ik wens de
kinderen die afscheid nemen van onze school veel succes toe op het vervolgonderwijs. Alle andere
kinderen hoop ik op maandag 3 september weer in goede gezondheid aan te treffen!
Bauke Korenstra

Belangrijke data:

2 juli:

De groepen 1 en 2 gaan om 08.30 uur op schoolreis naar speelbos
Joure. De kinderen worden om 13.00 uur weer op school terug verwacht.
`s Middags zijn de kinderen vrij van school.

2 juli:

De groepen 3 en 4 gaan om 08.30 uur op schoolreis naar Duinenzathe in
Appelscha. De kinderen worden om 16.00 uur weer terug verwacht op
school.

3 juli:

De groepen 5 gaan om 08.30 uur naar het Timmerdorp in Drachten. Om
16.00 uur hopen ze weer terug te zijn bij school.

3 juli:

De groepen 6, 6/7 en 7 gaan om 08.30 uur naar avonturenpark Hellendoorn.
Om 17.30 uur worden de kinderen weer terug verwacht op school.

6 juli:

De kinderen uit de groepen 1 t/m 7 krijgen het rapport mee naar huis.

9 juli:

Schoolarts en verpleegkundige komen langs op school voor de laatste
onderzoeken en controles.

10 juli:

Schoolarts en verpleegkundige komen langs voor de laatste onderzoeken en
controles.

13 juli:

Meesters- en juffendag. Alle meesters en juffen vieren vandaag met de
kinderen hun verjaardag. Thema is: “Glitter en glamping”.

18 juli:

Van 11.00 – 11.30 uur nemen alle kinderen alvast een kijkje in hun nieuwe
lokaal tijdens dit “doordraaimoment”.

18 juli:

Afscheidsfeest van de groepen 8. Beide groepen 8 voeren deze avond hun
afscheidsmusical op

19 juli:

Laatste schooldag 2017-2018. Om 13.45 uur “zwaaien” we de leerlingen van
groep 8 uit op het bovenbouwplein. Van harte uitgenodigd!

20 juli:

Start zomervakantie.

3 sept:

1e schooldag nieuwe cursusjaar; “nieuwjaarsbijeenkomst” voor alle groepen.

