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Open dag:
Elk jaar zetten de basisscholen in Bolsward hun 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 deze 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 1 november 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.

Nieuws van het personeel:
Van harte hopen wij dat mevr. Lies Kramer (remedial teacher) en mevr. Mirjam Zweers(groep 1) na
de herfstvakantie weer voldoende hersteld zullen zijn van de ondergane operatie. We hopen dat ze
na de herfstvakantie weer van de partij zullen zijn.

Weerbaarheid:
De basisscholen in Bolsward zijn samen met de Buurtsportcoach aan de slag om leerlingen van
groep 6 t/m 8 weerbaarder te maken.
Met weerbaarheid wordt bedoeld dat het kind voor zichzelf durft op te komen, maar wel met
respect voor de ander. Een kind met zelfvertrouwen en weten wat hij/zij wel en niet wil. En durven
om een eigen mening te hebben en die te laten horen. Kinderen en jongeren komen soms in
situaties, waarin zij ook fysieke vaardigheden nodig hebben om staande te blijven. Er is iets of
iemand die hem of haar bedreigt, beschadigt of intimideert. Hoe help je hen om ook daar goed mee
om te gaan?
Schooljudo
Het project ‘Schooljudo’ wordt ingezet als middel om de weerbaarheid te vergroten. Met echte
judomatten en judopakken wordt de gymzaal
vanaf januari zes weken lang omgetoverd tot een
dojo en wordt er in de klas de geheime Japanse
taal van Schooljudo gesproken. Daarnaast staan
de lessen in het teken van de waarden respect,
samenwerken, beheersing, weerbaarheid,
vertrouwen, en discipline. De lessen worden
gegeven in samenwerking met Sportschool
Poelstra. Na het programma kunnen de kinderen
kennismaken bij deze club. Hierover ontvangen
de deelnemers meer informatie tijdens de lessen.
Deze lessen zijn bedoeld voor de groepen 6
Weerbaarheid in de gymles
De Buurtsportcoach geeft weerbaarheidstraining op school. Alle groepen 7 kunnen hiervan
gebruikmaken. Bij de laatste les worden dan alle ouders uitgenodigd voor de klassikale afsluiting.
Weerbaar op straat
Wat doe je als iemand uit jouw vriendengroep op straat iets doet wat niet hoort. Doe je dan mee?
Loop je weg? Zeg je er iets van? Hoe weerbaar ben jij? Met dit project werken we samen met Politie
Bolsward. Wijkagenten Gerrit Schermer en Anneloes Velda-Fijma gaan 2 keer langs bij alle groepen 8
en gaat met ze in gesprek.
Informatie is te verkrijgen bij onze buurtsportcoach Rik de Vries, Gemeente Súdwest-Fryslân.
(rik.devries@sudwestfryslan.nl)

Schoolse zaken:


Alle ouders/verzorgers van cbs de Bron hebben ondertussen een schrijven ontvangen over
de bestuurlijke fusie tussen CVO-Zuidwest Fryslan (ook Marne College maakt hier deel van
uit) en Palludara. Via nieuwsbrieven zullen we u zo goed mogelijk op de hoogte houden van
de nieuwste ontwikkelingen. Het is de bedoeling dat ook de mening van leerlingen,
leerkrachten en ouders/verzorgers wordt gepeild met behulp van werksessies.



Na de herfstvakantie gaan we op c.b.s. de Bron van start met een leerlingenpanel. Het
leerlingenpanel bestaat uit kinderen uit de groepen 6 t/m 8 die onder leiding van de
directeur over alles wat de kinderen bezighoudt op school in gesprek gaan. Het gesprek kan
gaan over verschillende onderwerpen. Vanuit de MZR een ouder zorgt voor de
verslaglegging. De vertegenwoordigers (één jongen en één meisje) zijn al gekozen. Ook de
mening van onze leerlingen doet er toe!



Op zondag 12 november is er om 09.30 uur een Kerk-school-gezinsdienst in de Gasthuiskerk.
De groepen 1 t/m 4 verlenen medewerking. De dienst wordt geleid door ds. J. van der
Windt. Thema van de dienst is: “Van put naar troon”. Op school behandelen we de
verhalen van Jozef. Het laatste verhaal voor de dienst gaat over de dromen van de schenker
en de bakker. De schenker vergeet Jozef, hoe kan het dan dat Jozef tocht op de troon komt?
We stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. (zie planning kind op maandag)



Op donderdag 19 oktober heeft dhr. Sander de
Rouwe een Edu-robot uitgedeeld aan de kinderen
van groep 8a. Dit project is met veel
enthousiasme ontvangen. Alle 415 basisscholen in
Friesland krijgen dit schooljaar een robot. De Edurobot moet kinderen enthousiast maken voor
techniek, zodat er in de toekomst ook goed
opgeleid personeel te vinden is. De kinderen van
groep 8a waren maar wat enthousiast!

Uitnodiging voorlichting voortgezet onderwijs:
Ouders/verzorgers van groep 8 kunnen zich tot woensdag 8 november aanmelden voor één van de
voorlichtingsavonden via http://www.voorlichtingvo.nl/. Op elke locatie/avond geldt dat er een
maximum aantal plekken beschikbaar is. Meldt u zich daarom z.s.m. aan! Na uw aanmelding
ontvangt u een bevestigingsmail. De voorlichtingsavond is alleen bedoeld voor ouders. Mocht u
vragen hebben dan horen wij die graag per mail op: voorlichtingvo@cvo-zwfryslan.nl.

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

Week 42/43
Ik ben veranderd
Genesis 32: 23-33, Genesis 33: 1-11 en Genesis 35: 6-18
Lang geleden is Jakob weg gegaan van zijn familie. In de verhalen van deze week ziet hij
zijn broer Esau terug. Voordat het zover is worstelt hij bij de Jabbok en krijgt hij een nieuwe
naam: Israël. Die naam laat zien dat Jakob veranderd is.

Week 44
In je dromen!
Genesis 37: 1-36 en Genesis 39: 1-6
Jozef droomt over zichzelf en zijn broers: Hij ziet hoe ze allemaal voor hem buigen. Maar de
werkelijkheid is een nachtmerrie, als Jozef in een put gegooid wordt en als slaaf verkocht
naar Egypte. Daar komt hij terecht in het huis van Potifar.

Week 45
Leg uit!
Genesis 39: 7-23, Genesis 40: 1-23 en Genesis 41: 1-8
Jozef heeft iets uit te leggen, als de vrouw van Potifar hem beschuldigt van erge dingen. In
de gevangenis legt hij de dromen van de schenker en de bakker uit, later blijkt dat er
niemand is die de dromen van de farao kan uitleggen. Zou de schenker nog aan Jozef
terugdenken?

Week 46
Vergeet mij niet!
Genesis 41: 9-57 en Genesis 42
De broers van Jozef hebben graan nodig en komen terecht in Egypte. Ze weten niet dat de
onderkoning hun eigen broer is en worden door Jozef teruggestuurd om hun jongste broer
ook op te halen.

Week 47
Mijn familie
Genesis 43: 15-34, Genesis 44: 1-3 en Genesis 45
Na veel gebeurtenissen maakt Jozef zich bekend aan zijn broers. Hij straft hen niet voor hun
daden, maar vertelt dat God zelf het zo gewild moet hebben. Uiteindelijk wordt ook de oude
vader Jakob naar Egypte gehaald.

Van de heamielcommissie:
Na uren en uren van hard werken door alle
vrijwilligers is het toch zonde dat veel van de
bouwwerken en materialen van de Heamielkar
verloren gaan. Dit jaar niet! Het kabouterhuisje van de
Heamielwagen is dit najaar te bewonderen in de hal
van tuincentrum Witmarsum!
Oproep van Marieke Bodewitz:
Velen van jullie zullen weten dat ik, met mijn man en
dochter op komst, in januari zal vertrekken naar
Suriname.
De voorbereidingen zijn in volle gang en we kijken er
enorm naar uit om deze stap daadwerkelijk te zetten.
Nadat wij gesetteld zijn in Paramaribo, zal ik daar ook
gaan werken op een Nederlandse basisschool.
Hoewel het onderwijs in bepaalde opzichten lijkt op
het onderwijs bij ons op school, zijn de (financiële) mogelijkheden zeker niet te vergelijken.
De school werkt met minimale faciliteiten die voor ons in Nederland al snel overkomen als een stap
terug in de tijd.
In Suriname is de spreektaal op school Nederlands. Daarnaast hebben zij hun eigen taal, het Sranan
Tongo en heeft ook elke bevolkingsgroep nog een eigen taal. Dit betekent dat de
taalontwikkeling/woordenschat op school een groot aandachtspunt is, daarin is een duidelijke
achterstand zichtbaar.
Nu weet ik dat de school op zoek is naar goede, complete, aantrekkelijke en niet al te gedateerde
kinderboeken voor het opzetten van een schoolbibliotheek.
Onder het mom van 'durf te vragen' zou ik jullie willen vragen of jullie thuis nog kinderboeken
hebben die niet meer gebruikt worden en bereid zijn deze te schenken aan de school in Suriname.
Voor hen zal dit een enorme verrijking zijn.
Voor wie enthousiast is, betekent dit dat er boeken meegenomen mogen worden naar school. Deze
mogen worden verzameld in de
gemeenschapsruimte. Ik zal zorgen dat daar een
doos komt te staan waar het in kan. Vervolgens zal
ik er voor zorgen dat de boeken
verstuurd/verscheept worden naar Suriname.
Wie wil helpen? Vriendelijke groet, Marieke
Pelgrim-Bodewitz

Belangrijke data:

Alvast noteren:
1 nov:

Open dag, Nieuwe ouders zijn van harte welkom tussen 08.45 – 11.45 uur.

2 nov:

Gastlessen brandpreventie voor de kinderen van de groepen 8.

9 nov:

Sint Maarten viering onderbouw in Huylckenstein.

12 nov:

Kerk-school-gezinsdienst in de Gasthuiskerk. Aanvang 09.30 uur.

21 nov:

MZR-overleg. Aanvang 20.00 uur.

22 nov:

In kader van Groen doen is er een voorstelling in groep 3 over techniek in
ontwikkeling.

