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Nieuwe leerlingen:
In de maand november verwelkomen wij Rosie Eijer en Tys van Gasteren als nieuwe leerlingen in
onze instroomgroep 1d. We hopen dat jullie een fijne tijd zullen hebben bij ons op school. Na de
herfstvakantie hebben wij ook afscheid genomen van 3 leerlingen van onze school. Ine Priem (groep
6b) is verhuisd naar Sneek en Joost (groep 7b) en Emma (groep 6a) Kampinga zijn ook verhuisd en
zitten nu op een school in Zwolle. Fijne tijd toegewenst!
Nieuws van het personeel:
Juf Sanne Dijkstra (groep 6a) is nu met zwangerschapsverlof. Juf Irene Rosier uit Sneek is nu de
gehele week aanwezig in groep 6a. Neeltje Kooistra is de vervangster van juf Marieke Jilderts in
groep 1d. Ook zij is nu met zwangerschapsverlof. We hopen voor beide nieuwe collega`s op een
prettige samenwerking met een ieder.
Juf Saloni Nicolai, één van onze onderwijsassistentes heeft ons laten weten dat zij in blijde
verwachting is van haar 1e kindje. Ze hoopt in mei moeder te worden. Helaas is zij als gevolg van
deze zwangerschap op dit moment met ziekteverlof. We hopen dat zij zich snel beter voelt!
Juf Eline Algra (groep 3b) moet op donderdag 1 november een oogoperatie ondergaan in het
ziekenhuis in Rotterdam. De verwachting is dat zij 3 weken met ziekteverlof zal zijn. Met hulp van
deeltijders is de vervanging ook deze keer gelukkig intern geregeld. We wensen juf Eline een
voorspoedig herstel toe.
Juf Akkie de Jong hervat maandag 19 november weer haar werkzaamheden. Na haar
zwangerschapsverlof is zij vanaf dit moment op de maandag en dinsdag weer werkzaam in groep 6a.
We wensen haar veel succes toe bij de hervatting van haar werkzaamheden.
Voorlichting voortgezet onderwijs:
Ook dit schooljaar zijn de ouders/verzorgers van leerlingen uit onze groepen 8 weer van harte
welkom op de voorlichtingsavonden over het voortgezet onderwijs. Er worden maar liefst 6
voorlichtingsavonden gegeven waar alle VO-scholen aanwezig zijn. Op elke avond ontvangen de
ouders in maximaal drie voorlichtingsrondes informatie over: CSG Bogerman (Sneek, Koudum en
Balk), De Diken, Marne college, Nordwin College en RSG Magister Alvinus. Ouders kunnen zich tot 7
november aanmelden voor één van deze voorlichtingsavonden via http://www.voorlichtingvo.nl

Actie schoenmaatjes:
Onze school doet mee met de actie
schoenmaatjes, een actie van
Edukans. We hopen dat er veel
schoenendozen zullen worden
ingeleverd voor leeftijdsgenootjes in
landen als Ghana, Albanië en Sri
Lanka. Ook heeft iedereen een
oproep ontvangen om een
gehaakte knikkerzak in te leveren. In
de centrale hal liggen er al flink wat!
We ontvangen de gevulde
schoenendozen graag voor 24
november. Op maandag 26
november worden de dozen
nogmaals gecontroleerd. Hulp
hierbij is van harte welkom! Op
vrijdag 30 november worden de dozen naar het inleverpunt in Heerenveen gebracht. Namens ons
team is juf Martzen Pennekamp (groep 4) ons aanspreekpunt.
Haar emailadres is martzenpennekamp@palludara.nl
Van de ouderraad:
Nogmaals de oproep aan alle ouders/verzorgers van onze school om zitting te nemen in onze
ouderraad. Onze ouderraad ondersteunt bij tal van activiteiten. Juist in de tijd van de aanstaande
vieringen de komende maanden is extra ondersteuning meer dan welkom. Wie neemt de uitdaging
aan en komt onze ouderraad versterken! Informatie is te verkrijgen bij mevr. Sandra Haringsma
(sandraharingsma@gmail.com) en de schoolleiding (bron@palludara.nl)
Fijn dat zoveel ouders/verzorgers de ouderbijdrage al hebben overgemaakt!
Gezin- school- en kerkdienst:
Op zondag 11 november a.s. verlenen wij met de hele school onze medewerking aan de gezin school-en kerkdienst in de Gasthuiskerk. De dienst begint om 09.30 uur. Ds. J. van der Windt is dan
onze voorganger. Het thema van de dienst is: “Kom maar, ben jij een engel”. We hopen op een fijne
dienst, waarin we rekenen op de aanwezigheid van veel kinderen en hun ouders.
Studiedag 20 november:
Op deze studiedag staat in het ochtendgedeelte opnieuw de leerlijn begrijpend luisteren en lezen
centraal. Met name de praktische invulling staat centraal. `s Middags krijgen we informatie over het
gebruik van de nieuwste methoden voor godsdienstonderwijs. Vanuit “kwintessen” krijgen we met
name specifieke informatie over de methode “Trefwoord”. Ook gaan we deze middag de
uitkomsten van de gehouden ouderenquête nader analyseren. De uitkomsten van deze enquête met
mogelijke actiepunten worden vanzelfsprekend binnenkort ook met alle ouders/verzorgers van onze
school gedeeld. Alle kinderen zijn deze studiedag vrij van school.

Bijeenkomst leerlingpanel c.b.s. de Bron:
Op 15-10-2018 was de 1e bijeenkomst van het leerlingpanel van dit cursusjaar. Vertegenwoordigers
van de groepen 6 t/m 8 waren hierbij aanwezig. In de groepen vindt een terugkoppeling plaats. Op
onze website www.debronbolsward.nl vindt u het verslag van deze bijeenkomst.
Stappenplan voor regelen van vervanging:
Voor het verkrijgen van invallers bij plotselinge afwezigheid maken wij op onze school op dit
moment gebruik van het volgende stappenplan:
Bij plotselinge ziektemelding van één van de leerkrachten:
 neemt de schooldirecteur contact op met stafbureau. Beschikbare invallers uit de invalpool
worden benaderd.
 neemt de schooldirecteur contact op met beschikbare deeltijders van de eigen school.
 neemt de schooldirecteur contact op met een drietal ouders met de onderwijsbevoegdheid.
Als bovenstaande acties niet leiden tot het gewenste resultaat hebben we de keus uit een aantal
noodscenario`s. De haalbaarheid hiervan wordt in overleg met de MZR nog nader besproken in het
eigen team. We maken in de verschillende bouwen nog nadere afspraken over:
 Gebruik van de “telefoonboom” om groep “vrij” te geven.
 Inzet van onderwijsassistentie.
 Kinderen verdelen over andere groepen.
Van harte hopen wij dat deze noodscenario`s tot een minimum beperkt kunnen blijven. Samen met
deze nieuwsbrief ontvangt u ook een schrijven van het be stuur van stichting Palludara met
algemene informatie over bovenstaande problematiek.
Kwinks van de week:
In alle groepen is er deze maand aandacht voor de volgende “kwinks” van de week:

Conflicten oplossen. (5 t/m 16 november)
Zeg stop tegen pesten/ de pest aan pesten. (19 november t/m 30 november)
Zelfvertrouwen. (3 december t/m 14 december)
Kind op maandag:
De komende maand staan de volgende Bijbelverhalen centraal:
Week 44: Kijk uit!
Numeri 13: 1-33 en Numeri 14: 1-8
Het volk Israël is veertig jaar onderweg geweest door de woestijn, op weg naar het beloofde land. Als
ze er bijna zijn, stuurt Mozes verkenners op pad om het land te gaan bekijken. Ze komen terug met
goed nieuws en slecht nieuws: het is een prachtig land, maar is er wel plek voor de Israëlieten?
Week 45:Kom maar
Deuteronomium 34: 1-12 en Jozua 3 en 4
Na een lang leven van honderdtwintig jaar sterft Mozes. Hij gaat het beloofde land niet binnen, maar
ziet het vanuit de verte. ‘Kom maar’, zegt God tegen hem. Onder leiding van Jozua trekt het volk
verder. De Heer zorgt ervoor dat ze door de Jordaan kunnen trekken: Kom maar, hier begint het
nieuwe leven.

Week 46:Ben jij een engel? (ook het thema van onze gezin- school- en kerkdienst)
Rechters 13: 1-23
Het is een beloofd land, maar dat betekent niet dat het altijd goed gaat. Er breken donkere tijden aan
voor Israël: Iedereen doet waar hij zelf zin in heeft in plaats van te leven volgens Gods wet. De
Israëlieten worden overheerst door de Filistijnen. In die tijd komt er een engel bij een vrouw met een
bijzonder bericht: Ze zal een zoon krijgen en hij zal een begin maken met de bevrijding van zijn volk.
Simson is zijn naam.
Week 47: Wordt het daar beter van?
Rechters 14: 5-20 en 15: 1-5
Simson is geweldig sterk. Hij kan een leeuw verslaan en is sterker dan de Filistijnen. Maar wordt het er
beter van als je geweld gebruikt?
Week 48: Geen haar op mijn hoofd…
Rechters 16: 1-21
Simson heeft een groot geheim: zijn haren mogen niet afgeknipt worden, want dat is het teken dat hij
bij God hoort. Als Delila blijft aandringen, vertelt Simson het haar toch. Terwijl hij slaapt, laat Delila
zijn haren afscheren zodat Simson zijn kracht verliest.
Nieuws van de MZR:
Via de nieuwsbrief proberen we u als ouder ook dit jaar weer op de hoogte te houden van wat we
bespreken in de MR.
Afgelopen week hebben we onze eerste vergadering van dit schooljaar gehad. In de raad hebben
momenteel als ouder zitting: Stefan Offringa, Petra de Groot en Feite Bakker, vanuit het personeel
hebben Ytsje Miedema, Eline Algra en Sjoukje Beeksma zitting. We hebben de volgende zaken
besproken:
In het schooljaar 16-17 is de werkgroep ouderbetrokkenheid 3.0 , in samenwerking met het CPS,
gestart: https://youtu.be/Yx1HerR9_kE . Deze werkgroep heeft onderzocht hoe de
ouderbetrokkenheid vorm kreeg op onze school en wat er voor nodig is om tot de status 3.0 te
komen. Op een ouderavond bent u als ouders daarover geïnformeerd. Het belangrijkste
uitgangspunt is de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kinderen, het onderwijs en het
pedagogisch klimaat. De start van het schooljaar, de startgesprekken en de gespreksarrangementen
die daar afgesproken worden is een duidelijke vorm van deze gezamenlijke verantwoordelijkheid. In
deze werkgroep heeft de MZR ook zitting. De MZR blijft dit punt agenderen omdat het nog niet
afgerond is. De afronding wordt concreet met een certificering van het CPS. Heeft u als ouders
ideeën omtrent onze ouderbetrokkenheid dan kunt u dit aangeven bij de leerkrachten, directie of
MZR oudergeleding.
Verder heeft de directeur, Bauke Korenstra de MZR de stappen voorgelegd die genomen worden bij
ziekte van de leerkrachten. Zoals u weet is het vervangen van een zieke leerkracht tegenwoordig
niet simpel. De MZR waardeert het dat er scenario’s klaar liggen en dat de uiterste maatregel,
kinderen naar huis sturen ook echt de laatste keuze is.
Misschien wel handig dat u als ouders ook een
noodscenario heeft klaarliggen als uw kind onverwacht
i.v.m. ziekte van de leerkracht niet naar school kan.
De volgende MZR vergadering is 27 november 2018

Belangrijke data:
6 nov:

De groepen 7 en 8 doen mee aan kinder-kerkendag en brengen onder schooltijd een
bezoek aan de doopsgezinde kerk en de Martinikerk.

11 nov:

Gezin-school en kerkdienst in de Gasthuiskerk. Aanvang 09.30 uur.

13 nov:

Creatieve workshops voor de groepen 4 t/m 6.

16 nov:

De kinderen van groep 8b brengen als onderdeel van het “Wetsus-project” van
09.00 – 11.00 uur een bezoek aan de rioolwater zuiveringsinstallatie in Sneek.
Het vervoer wordt geregeld.

16 nov:

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 brengen `s morgens een bezoek aan de musical
“Master Gysbert II” in de sporthal.

16 nov:

Creatieve workshops voor de groepen 7 en 8.

17 nov:

Juf Attie Terpstra (groep 1/2c) is vandaag jarig.

20 nov:

Studiedag voor het gehele team. Kinderen zijn vrij van school.

23 nov:

De kinderen van groep 8a brengen als onderdeel van het “Wetsus-project” van
09.00 – 11.15 uur een bezoek aan Landustrie in Sneek. Ook nu wordt het vervoer
geregeld.

23 nov:

Laatste inleverdatum voor de schoenendozen van de actie Schoenmaatjes.

27 nov:

MZR-overleg. Aanvang 19.00 uur.

30 nov:

De ingeleverde schoenendozen worden afgeleverd.

