Nieuwsbrief
c.b.s. de Bron
mei 2018

Welkom nieuwe leerlingen:
Wat fijn dat wij Marij Elzinga, Nelson Da Silva, Ravi Jaafar, Iris Woudstra, Jimte Wiersma, Wilke
Wijnia en Lynn van Brussel in de maand mei welkom mogen heten in onze instroomgroep. We
hopen dat jullie een fijne tijd bij ons op school zullen hebben.
Nieuws van het personeel:
De felicitaties zijn deze keer voor juf Annefrouk Douwenga (groep 3) en haar man. Op zondag 8 april
is zij bevallen van een prachtige dochter. Ze hebben haar Lieke Christine genoemd. Lieke Christine is
in het ziekenhuis geboren. Juf Annefrouk Douwenga is nu de trotse moeder van 2 prachtige
dochters. Met moeder en dochter is alles prima. Ook haar zusje is apetrots! De kinderen van groep 3
hebben al mooie foto`s van Lieke Christine gezien op het digibord. Gezamenlijk hebben ze natuurlijk
ook een kaartje gestuurd om hun juf te feliciteren. Ook is het feest bij juf Akkie de Jong (groep 5b) en
haar gezin. Op 17 april is Josina Anna geboren. Ook hier is alles voorspoedig verlopen en is alles goed
met moeder en kind. Beide juffen wensen we heel veel geluk toe, we hopen dat de kinderen
voorspoedig mogen opgroeien!
Juf Lies Kramer heeft aangegeven dat zij met ingang van 31-05-2018 definitief stopt met haar
werkzaamheden in het onderwijs. Maar liefst 43 jaar heeft zij deel uitgemaakt van het team van
c.b.s. de Bron. Later deze maand volgt nog een extra schrijven over de invulling van haar afscheid!
De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.
Bezoek schoolarts:
Voor alle kinderen die geboren zijn in het jaar 2012 komen de schoolarts en verpleegkundige in de
komende maanden langs voor een gezondheidsonderzoek. De uitnodigingen hiervoor worden
rechtstreeks naar de ouders verstuurd. Onderzoeken vinden op school plaats.
Schoolfotograaf:
Op donderdag 24 mei komt de schoolfotograaf langs. Er worden deze dag alleen foto`s gemaakt van
de naar schoolgaande kinderen. We bieden alle ouders/verzorgers de mogelijkheid om op een
veilige manier de foto`s te bestellen via een interactieve site. Iedereen ontvangt een uniek

wachtwoord en inlogcode om de foto te bestellen. Ook de betaling vindt plaats via een beveiligd
systeem. U ontvangt uw bestelling keurig verpakt op uw huisadres.

Terugblik koningsspelen:
Onder schitterende weersomstandigheden konden we vrijdag
20 april de koningsspelen vieren. Na de gezamenlijke opening
op het middenbouwplein was er een heerlijk koningsontbijt in
alle groepen. Voor alle kinderen waren er daarna prachtige
spelletjes in circuitvorm. Fijn ook om te zien dat de leerlingen
van de groepen 8 enthousiast hielpen bij de kleuters. Dankzij de
leerlingen van het Marne collega was er ook voldoende
begeleiding bij de midden- en bovenbouw. Een geslaagde dag,
dank voor de inzet van een ieder!

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.
Dodenherdenking:
Alle basisscholen in Bolsward verlenen op 4 mei a.s. hun medewerking bij de dodenherdenking. Een
drietal kinderen uit groep 8 vertegenwoordigen onze school bij het leggen van een krans. Tina de
Batselier leest een zelfgemaakt gedicht voor bij deze herdenking. Voor alle kinderen die ook mee
willen lopen in de stoet zijn er ook bloemen. Natuurlijk zijn ook ouders/verzorgers van harte
uitgenodigd om aanwezig te zijn bij dit plechtige gebeuren. De stoet loopt vanaf 19.30 uur van de
“Blauwpoortsbrug” naar het oorlogsmonument bij de snelweg.

Formatie 2018-2019:


Komend cursusjaar gaan we van start met 14 groepen. De groepsindeling ziet er in grote
lijnen alsvolgt 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



Starten met 14 groepen geeft ons de luxe van voldoende ruimte voor de instroom van
nieuwe leerlingen. Op zorgvuldige wijze zal de verdere plaatsing van de leerlingen
plaatsvinden. We starten met 2 groepen 3 en in de bovenbouw vindt een herverdeling plaats
in de toekomstige groepen 7 en 8. Ouders zijn hierover ingelicht. Later deze maand wordt
ook meer bekend over de inzet van de leerkrachten. Ook over de definitieve huisvesting is
dan vast meer bekend.



Voor alle scholen zijn er extra middelen beschikbaar gesteld om de werkdruk te
verminderen. Op onze school is vanuit het team de keus gemaakt voor de structurele inzet
van een conciërge/administratief medewerker op de ochtenden en voor de extra inzet van
onderwijsassistentie in de verschillende groepen. Mevr. Nellie Couperus zal komend
cursusjaar alle ochtenden op school aanwezig zijn voor het uitvoeren van administratieve en
ondersteunende taken. De huidige onderwijsassistentes mevr. Janny Jagt en mevr. Wietske
Huiskens kunnen rekenen op uitbreiding van hun contracten.

Kind op maandag:
De komende maand staan op school de volgende Bijbelverhalen centraal. We onderbreken 2 weken
de verhalen over Samuel, Saul en David. We horen het verhaal van de Hemelvaart. Jezus is veertig
dagen lang aan zijn leerlingen verschenen na zijn opstanding. Nu gaat hij naar de hemel. Met
Pinksteren horen we voor wie het verhaal van Jezus bedoeld is. Ook wij mogen ons aangesproken
voelen door het verhaal van Gods liefde.

Week 19: 7 t/m 9 mei 2018 (10 mei is Hemelvaart)
Hemelvaart, Handelingen 1:1-14
Week 20: 14 t/m 18 mei 2018
Een nieuwe discipel, Handelingen 1:15-26
Pinksteren, Handelingen 2:1-13
Week 21: 22 t/m 25 mei 2018 (20 en 21 mei Pinksteren)
Aanstekelijke muziek, 1 Samuël 10:5-12
Saul wordt koning, 1 Samuël 10:17-24
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

Nieuws van buiten de school:
Vakantie-knutselkerk
Vind jij vakantie wel leuk, maar wil je af en toe toch iets anders doen dan tv kijken? Of ben
je een echte knutselaar? In de meivakantie gaan we weer vakantieknutselkerk houden samen
met wat mensen van de kindernevendienst. Op 2 mei is het weer zover. Voor alle kinderen
van 4 tot ongeveer 10 jaar. Om 10.00 uur in het Convent. Natuurlijk is er tijdens de
limonade-pauze weer een mooi verhaal uit de bijbel en zingen we wat liedjes met elkaar. We
vinden het gezellig als jij ook komt, en neem gerust iemand mee.
Om knutselspulletjes en limonade te kunnen kopen, willen we vragen om 50 cent mee te
nemen. Je kunt dat gewoon op de ochtend zelf geven.
Dus: woensdag 2 mei van 10 uur tot 12 uur in het Convent, Groot Kerkhof 1a, tegenover de
Martinikerk.
Graag aanmelden voor 1 mei bij: h.ariesen1@hetnet.nl of tel. 572470. Of Joukje van der
Kort, tel.580717 Ook kunnen we altijd wel hulp gebruiken om samen met de kinderen te
knutselen.

Belangrijke data:

27 april
t/m 11 mei:

Meivakantie. Kinderen zijn vrij van school.

4 mei:

Dodenherdenking. Kinderen van de groepen 8 verlenen medewerking aan
deze herdenking in Bolsward.

14 mei:

Schoolarts en verpleegkundige komen langs op school.

15 mei:

Schoolarts en verpleegkundige komen langs op school.

17 mei:

De kinderen uit de groepen 8 brengen een bezoek aan de Kazematten.

18 mei:

De kinderen van de groepen 6/7 en 7 doen mee aan een Geo-water project.
Dit wordt verzorgd door leerlingen van het Marne college.

21 mei:

Pinkstervakantie. Kinderen zijn vrij van school.

24 mei:

Schoolfotograaf brengt een bezoek aan onze school.

28 mei:

Start avond 4-daagse.

28 mei:

Kinderen van groep 7
doen mee aan het
praktisch
verkeersexamen.

29 mei:

Kinderen van groep 4
krijgen een “cursus”
grimeren.

