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Nieuwe emailadressen:
Met ingang van januari is het algemene emailadres van c.b.s. de Bron gewijzigd. Ons nieuwe
emailadres is nu: bron@palludara.nl Ook onze raden zijn vanaf nu te bereiken op de nieuwe
emailadressen: ouderraad: DeBronOR@palludara.nl
MZR:
DeBronMZR@palludara.nl
Welkom nieuwe leerlingen:
We vinden het heel fijn dat Tygo Bogert, Remco Bosma, Lisanne de Groot, Demi Bekkema en
Michelle Ni Nuo Huang binnenkort bij ons starten in de nieuwe instroomgroep. Allemaal een
hele fijne tijd toegewenst bij ons op school.
Nieuws van het personeel:
De felicitaties zijn deze keer voor juf Anke Ponne (groep 1/2a). Zij heeft ons laten weten dat
ze in blijde verwachting is van haar 1e kindje. In september hoopt zij voor de 1e keer moeder
te worden. Prachtig vooruitzicht voor haar en haar vriend!
Voor juf Afke Postma nadert het einde van haar zwangerschapsverlof. Op woensdag 7 maart
hervat zij weer haar werkzaamheden in groep 6. Samen met juf Aagje Bouwhuis wordt zij
verantwoordelijk voor deze groep. We bedanken juf Ymkje van der Zee voor haar inzet. We
nemen maar voor een korte tijd afscheid van juf Ymkje van der Zee. Vanaf maandag 19
maart is zij op maandag en dinsdag de vervangster van juf Akkie de Jong (groep 5b). Juf
Akkie de Jong gaat dan met zwangerschapsverlof. Ook juf Anne Douwenga (groep 3) gaat
met ingang van donderdag 15 maart met zwangerschapsverlof. Juf Annemarie Russchen is
er in deze groep extra op de woensdag. Meester Hans Roskam neemt vanaf week 12 de
maandag en de dinsdag voor zijn rekening. Meester Hans Roskam komt uit Bolsward en is
op dit moment ook werkzaam op een collega-school in Oudega SWF. Alle ouders van de
groepen waarin deze wijzigingen plaatsvinden, hebben al eerder een brief ontvangen. We
hopen op een goede samenwerking met een ieder.

Verkeersveiligheid rondom school:
Op sommige regenachtige
dagen is het met name bij het
in- en uitgaan van de kinderen
erg druk rond de Bron en de
Blinker. Over het verkrijgen
van een goede doorstroom zijn
in het verleden afspraken
gemaakt tussen de beide
scholen. Vriendelijk verzoek
om zoveel mogelijk de
aangegeven rijrichting na te
leven!

Nieuwe rapport:
Vrijdag 16 maart hebben alle leerlingen het nieuwe rapport mee naar huis gekregen. Voor
de kinderen van onze kleutergroepen betekent dit een portfolio met foto`s. Eerdere jaren
was er voor deze kinderen op dit moment geen rapportage. We zijn benieuwd naar uw
reacties. Ons uitgangspunt is om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de
ontwikkelingen van uw kind(eren).
Week van de lentekriebels (19 t/m 23 maart):
In de landelijke week van de lentekriebels wordt er in alle groepen aandacht besteed aan
relationele en seksuele vorming. Ook op onze school krijgen we allemaal vlinders in onze
buik en gaan we samen aan de slag met de lentekriebels. We geven in alle groepen les over
relaties en seksualiteit. We sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Seksualiteit
en seksuele diversiteit zijn opgenomen in de kerndoelen van het onderwijs. Scholen zijn dus
verplicht hier aandacht aan te besteden. Graag verwijzen we u naar
www.weekvandelentekriebels.nl voor uitgebreide informatie.

Open dag op c.b.s. de Bron:
Elk jaar zetten de basisscholen in Bolsward 2x per jaar de deuren open voor belangstellende ouders
in verband met de aanmelding van hun kind op de basisschool. Ook onze deuren staan open voor
nieuwe ouders!
De vier basisscholen in Bolsward willen graag laten zien hoe ze werken en nodigen ouders uit daar
kennis van te nemen. Tijdens de open dagen kunnen ouders kennis maken met leerkrachten, een
idee krijgen van de sfeer op school, de onderwijskundige mogelijkheden, de inrichting van het
gebouw en de visie op opvoeding en ontwikkeling.
De scholen hechten erg aan een goede voorlichting aan ouders en waarderen hun komst dan ook
zeer. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om buiten deze open dag om een afspraak te maken met de
directie van de school voor een persoonlijk gesprek.
Als ouders een basisschool kiezen voor hun kind, gaan ze meestal voor meer dan 8 jaar een
verbintenis aan met die school. Dat is een belangrijke keuze omdat je daarmee partners in de
opvoeding wordt. En dat rechtvaardigt de tijdsinvestering van zowel de ouders als de scholen.

Woensdag 14 maart zijn belangstellende ouders van 8:45 – 11:45 u. van harte welkom op de scholen.
Breng kennissen en vrienden die kinderen hebben die binnenkort naar de basisschool mogen op de
hoogte! Ze zijn van harte welkom op onze school.

Kind op maandag:
In de veertigdagentijd gaan we op weg naar Pasen, het feest van het leven. Iedereen mag
mee naar dat feest: jong en oud, rijk en arm, succesvol en minder succesvol. Jezus pakt
mensen bij de hand. Het dochtertje van Jaïrus, vijfduizend hongerige mensen, bange
leerlingen in een storm op het meer, kleine kinderen, ziek mensen….alles en iedereen mag
aansluiten. De komende maand staan op school de volgende Bijbelverhalen centraal:
Week 10 ■ 05/03 - 09/03
Ik help je wel
Marcus 6: 30-52 en Marcus 7: 31-37
Vijf broden en twee vissen zijn genoeg voor heel veel mensen. Als de leerlingen later in een
storm op het meer zijn, komt Jezus over het water naar hen toe. En een dove man wordt
door Jezus beter gemaakt. Drie verhalen waarin Jezus tegen mensen zegt: ‘Ik help je wel.’
Week 11 ■ 12/03 - 16/03
Wie begrijpt dit?
Marcus 9: 2-29 en Marcus 10: 13-16
Rondom Jezus gebeuren dingen die niemand kan begrijpen. Bovenop een berg verschijnen
twee mensen van vroeger: Mozes en Elia. De stem van God klinkt uit de hemel. Het is niet erg
als je dat niet allemaal kunt begrijpen. Jezus zet de kinderen vooraan: Het koninkrijk van God
ontvang je als een kind.
Week 12 ■ 19/03 - 23/03
Waar hoop je op?
Marcus 10: 17-27, 46-52 en Marcus 11: 1-10
Een man vraagt aan Jezus wat hij moet doen om met God te kunnen leven. Het antwoord is
niet wat hij gehoopt had: ‘Verkoop alles wat je hebt en geef het geld aan de armen.’
Bartimeüs roept het uit als Jezus voorbij komt. Jezus vraagt hem: ‘Wat wil je dat ik voor je
doe? Waar hoop je op?’
Bij de poorten van Jeruzalem zwaaien de mensen met palmtakken en ze juichen Jezus toe.
Waar hopen zij op?
Week 13 ■ 26/03 - 30/03
Een nieuw begin
Marcus 14: 32-52, 15: 1-15 en 16: 1-8
In het verhaal van de eerste week zei Jezus tegen de dochter van Jaïrus: Sta op! Deze week
horen we hoe Jezus zelf sterft. Maar ook op bij hem klinkt een stem: ‘Sta op!’ Het graf is leeg.
God maakt een nieuw begin.

Olympische spelen op c.b.s. de Bron:
In alle bouwen is er op dit moment uitgebreid aandacht
voor de olympische winterspelen. Op vrijdag 9 februari
heeft er ook een heuse openingsceremonie
plaatsgevonden. De olympische fakkel is na een
estafetteloop ontstoken en “brandt” tijdens de spelen
op het lesplein van de bovenbouw. Ook de kinderen van
onze school hebben al heel wat medailles gewonnen!

“de Olympische vlam van c.b.s de Bron”

Nieuws van buiten de school:
In de voorjaarsvakantie (27februari t/m 2 maart) kunnen kinderen van 4 t/m 12 jaar gratis naar
Friese musea en archieven op vertoon van hun pake, beppe of een andere volwassene. De
deelnemende instellingen organiseren allerlei activiteiten, leuk voor jong en oud! Thema dit jaar is
‘Typisch Fries’. Komen jullie ook?
Meer informatie is te vinden op: www.museum.frl/pakebeppe

Belangrijke data:
26 febr –
2 maart:

Voorjaarsvakantie. Alle kinderen zijn vrij van school.

7 maart:

Studiedag Palludara. Alle kinderen zijn dan vrij van school.

14 maart:

Open dag voor alle scholen in Bolsward.

15 maart:

Voorstelling “Rode sokken” voor de groepen 1 en 2.

16 maart:

Schoolkaatsen voor de groepen 3 en 4.

19 t/m
23 maart:

Week van de lentekriebels.

23 maart:

Schoolkaatsen voor de groepen 3 en 4.

27 maart:

MZR-overleg. Aanvang 19.30 uur

29 maart:
30 maart
t/m 2 april:

`

Paasviering op school.

Paasvakantie. Kinderen zijn vrij van school

