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Welkom nieuwe leerlingen:
In de maand juni verwelkomen wij Laurien Ettema en Leona van Santen. We hopen dat jullie een
fijne tijd zullen hebben bij ons op school. Met de ouders/verzorgers van de kinderen die in de maand
juli 4 jaar worden maken we afspraken over het “instroom-moment”, mogelijk vindt dit plaats na de
zomervakantie.
Nieuws van het personeel:
Op advies van de verloskundige is juf Sue Walinga (groep 1E) met ingang van 28-05-2018 eerder
gestopt met haar werkzaamheden bij ons op school. Zij heeft intussen al afscheid genomen van de
kinderen en ouders/verzorgers van haar groep. Natuurlijk wensen wij juf Sue Walinga een fijne tijd
toe en danken haar voor haar inzet bij ons op school. Vast en zeker houdt zij ons op de hoogte van
de aanstaande gezinsuitbreiding! Tot de zomervakantie zijn juf Neeltje Kooistra en juf Gelske
Sieperda gezamenlijk verantwoordelijk voor de kinderen uit groep 1 E. We heten beide leerkrachten
welkom in ons team en hopen op een prettige samenwerking met een ieder.
Juf Sanne Dijkstra (groep 6/7) heeft ons laten weten dat zij in blijde verwachting is van haar 1e kind.
Ze hoopt in november voor de 1e x moeder te worden. Ook juf Marieke Jilderts is in blijde
verwachting. Zij hoopt in december te bevallen van haar 2e kindje. De felicitaties zijn voor beide
juffen en hun partners!
Op donderdag 31 mei hebben wij met een feestelijk programma afscheid genomen van juf Lies
Kramer. We wensen haar een fijne tijd toe en spreken nogmaals onze dank uit voor al haar
werkzaamheden bij ons op school.
Meester Michel Posthumus (groep 8A) heeft ons laten weten dat hij onze school gaat verlaten. Na
de zomervakantie vervolgt hij zijn carrière op SBO de Súdwester. Michel Posthumus is 8 jaar
werkzaam geweest op onze school. Ook heeft hij een periode deel uitgemaakt van het management.
Vanzelfsprekend betreuren wij zijn vertrek, maar aan de andere kant gunnen wij hem deze nieuwe
kans. Op een later moment nemen wij op gepaste wijze afscheid van meester Michel Posthumus.
Voor alle ouders/verzorgers van onze school heeft hij ook een persoonlijk bericht:

Afscheid van De Bron
Na een periode van 8 jaar werken op De Bron is het voor mij tijd om verder te kijken en
een nieuwe uitdaging aan te gaan. Vanaf volgend schooljaar ga ik aan de slag op SBO De
Súdwester in Sneek. Ik kijk hier erg naar uit al is het ook wel gek dat ik afscheid ga nemen
van De Bron. Ik heb het op De Bron prima naar mijn zin gehad en heb de contacten met
de kinderen en de ouders altijd zeer gewaardeerd. Maar deze mogelijkheid kon ik nu niet
laten liggen. We hebben nog even te gaan tot de zomervakantie en ik ga er samen met de
klas en collega’s nog een paar mooie weken van maken op De Bron.
Groet Michel
Schoolreisjes:
Uit naam van de schoolreisje-commissie hebben alle ouders/verzorgers een brief ontvangen met de
data en de bestemmingen. Vriendelijk verzoek om de kosten voor 15 juni 2018 over te maken op
rekeningnummer: NL73ABNA0513002758 ten name van Stichting Palludara. Graag ook de naam van
uw kind(eren) en de groep vermelden.
Tevredenheidsonderzoek ouders/verzorgers:
Eens in de 4 jaar vindt er een tevredenheidsonderzoek plaats op alle scholen van stichting Palludara.
Alle ouders/verzorgers die bij de stichting zijn aangesloten ontvangen via het emailadres wat bij de
school bekend is een uitnodiging om hieraan mee te doen. Uw mening doet ertoe, daarom hoop ik
op een hoge respons. Deze vragenlijst kan t/m 30 juni digitaal worden ingevuld. De antwoorden
worden anoniem verwerkt. Op een later moment vindt een terugkoppeling plaats van de
uitkomsten. Als school kunnen we hier ons voordeel mee doen, dus van harte aanbevolen!
Privacywetgeving 2018:
De nieuwe en strengere Europese privacywetgeving (AVG) dwingt alle organisaties die
persoonsgegevens vastleggen om tot actie over te gaan. Dit geldt ook voor onze school. Alle
ouders/verzorgers ontvangen daarom een privacy toelichting waarin de werkwijze van onze stichting
wordt beschreven. U ontvangt deze toelichting ook als bijlage bij deze nieuwsbrief. Deze toelichting
zal ook op onze website worden geplaatst. Ook voor alle medewerkers van Palludara is een
gedragscode opgesteld voor verantwoord gebruik van bedrijfsmiddelen. Voor vragen en/of
opmerkingen kunt u contact opnemen met de schoolleiding. Binnenkort gaan de scholen van
Palludara ook van start met een communicatieportaal. Alle ouders/verzorgers worden via de mail
éénmaal uitgenodigd om hierop in te loggen. Alle berichten vanuit school gaan in de toekomst via dit
ouderportaal. Op dit moment wordt het portaal getest door de leerkrachten van Palludara. We
houden u op de hoogte!

Formatie 2018-2019:


Nogmaals komend cursusjaar gaan we van start met 14 groepen. De groepsindeling ziet er in
grote lijnen als volgt uit:








Groep 1 (= instroomgroep)
Groep 1/2A
Groep 1/2B
Groep 1/2C
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4









Groep 5
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7A
Groep 7B
Groep 8A
Groep 8B



Op dit moment is er nog sprake van vacatureruimte binnen onze school. Het vertrek van
meester Michel Posthumus in de bovenbouw is nog niet ingevuld. Gesprekken met
kandidaten worden deze weken gevoerd. Ook de gesprekken over de herverdeling van de
verschillende groepen zijn in volle gang. Van harte hoop ik dat begin juni de indeling met
bijbehorende bezetting duidelijk zal zijn. Het streven is om alle ouders hierover dan
gelijktijdig te informeren.



Woensdagmiddag 20 juni is er nog een studiemoment. De speerpunten van komend
cursusjaar met bijbehorende planning zullen dan worden besproken. Ook ontvangt u daarna
ook een overzicht van de vakanties en vastgestelde studiedagen. Op dit moment worden er
afspraken met de aanbieder gemaakt.

Kind op maandag:
De komende maand staan op school de volgende Bijbelverhalen centraal.

Week 22: 28 mei t/m 1 juni 2018
David wordt uitgekozen, 1 Samuël 16:1-13
David maakt muziek voor Saul, 1 Samuël 16:14-23
Week 23: 4 t/m 8 juni 2018
De reus in het dal, 1 Samuël 17:1-11
Het voorstel van David, 1 Samuël 17:12-37
David verslaat Goliath, 1 Samuël 17:38-58
Week 24: 11 t/m 15 juni 2018
David moet vluchten, 1 Samuël 19:1-24
David spaart Sauls leven, 1 Samuël 24
David wordt koning, 2 Samuël 1:1-4 + 5:1-5
Week 25: 18 t/m 22 juni 2018
De dansende koning, 2 Samuël 6:1-23
David en Batseba, 2 Samuël 11:1-27
Het verhaal van Natan, 2 Samuël 12:1-9
Week 26: 25 t/m 29 juni 2018
De barmhartige Samaritaan, Lucas 10:25-37

Herhaalde oproep:
Ook in de pauzes willen we onze kinderen uitdagen om vooral (met
elkaar) te spelen. Vooral op ons middenbouwplein zijn de hinkelvakken
en andere tekeningen niet meer zichtbaar. Via het leerlingenpanel is de
wens aangegeven om ook op dit plein een “king-veld” in te tekenen.
Wie wil ons helpen om leuke, aantrekkelijke tekeningen te maken op
onze pleinen?
Opgeven kan bij de schoolleiding. Hoe meer opgave, hoe gezelliger de
uitvoering! Vanzelfsprekend zorgen wij op school voor de benodigde
spullen. Eventueel kunnen we ook van start gaan na de zomervakantie!
Belangrijke data:
5 juni:

Kinderen van de groepen 3 t/m 8 kunnen op het eigen schoolplein van
14.30 – 15.30 uur meedoen aan de “stoeprand-dag”. Organisatie is in
handen van de buurtsportcoaches van Súdwest-Fryslân.

6 juni:

Schoolkaatswedstrijd voor de scholen in Bolsward. Aanvang 13.30 uur op
kaatsterrein “ ’t Oordje”. Er doen 6 parturen mee van onze school.

26 juni

MZR-overleg. Aanvang 19.30 uur

27 juni:

Heamiel-optocht.

28 juni:

Heamiel-feesten: Alle kinderen zijn om 11.45 uur vrij van school.

29 juni:

Heamiel-feesten: Alle kinderen zijn om 11.45 uur vrij van school.

Alvast noteren:
2 juli:

De groepen 1 en 2 gaan om 08.30 uur op schoolreis naar speelbos
Joure.

2 juli:

De groepen 3 en 4 gaan om 08.30 uur op schoolreis naar Duinenzathe in
Appelscha.

3 juli:

De groepen 5 gaan om 08.30
uur naar het Timmerdorp in
Drachten.

3 juli:

De groepen 6, 6/7 en 7 gaan
om 08.30 uur naar
avonturenpark Hellendoorn.

