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Nieuwsbrief c.b.s. de Bron:
Als schooldirecteur van c.b.s. de Bron vind ik het erg belangrijk om ouders/verzorgers goed op de
hoogte te houden van actuele zaken en belangrijke data. Het is mijn bedoeling om vanaf nu
maandelijks een nieuwsbrief te versturen aan alle ouders/verzorgers. Aan het eind van iedere
maand kunt u deze nieuwsbrief verwachten. Ik maak hierbij gebruik van de al bekende
emailadressen uit onze leerlingenadministratie. De inhoud van de nieuwsbrief is ook terug te vinden
op onze website. Informatie uit de groepen ontvangt u ook van de eigen leerkracht met behulp van
hetzelfde systeem. Bij vragen en/of opmerkingen over de inhoud kunt u altijd bij mij terecht
Nieuws van het personeel:
Marieke Bodewitz heeft ons 21 september allemaal verrast met de blijde mededeling dat ze vanaf
dit moment verder door het leven gaat als mevrouw Pelgrim. Ze is deze dag in het huwelijk getreden
met haar grote liefde Milton. Vanzelfsprekend wensen we Marieke en Milton heel veel geluk toe
met elkaar. Woensdag 27 september was vooralsnog haar laatste werkdag. Vanaf nu is zij met
zwangerschapsverlof. In november verwacht zij haar 1e kindje. Juf Marieke Pelgrim-Bodewitz houdt
ons vast en zeker op de hoogte. Ook juf Anke Postma geniet op dit moment van haar
zwangerschapsverlof. Tot slot nog fijn nieuws over juf Annefrouk Douwenga. Zij heeft ons en de
kinderen van haar groep al laten weten dat ze in blijde verwachting is. In januari verwacht zij haar 2e
kindje. Mooie vooruitzichten! Juf Lies Kramer is tijdens een wandeling ongelukkig ten val gekomen
en heeft haar pols gebroken. In week 40 zal zij worden geopereerd in het ziekenhuis in Sneek. We
wensen juf Lies Kramer veel sterkte toe en hopen dat ze snel zal herstellen.
Schoolse zaken:




Met ingang van dit cursusjaar maken we bij de aansturing op c.b.s. de Bron gebruik van een
middenmanagement. Vanuit iedere bouw is een bouwcoördinator aangesteld. Eens in de 14
dagen vindt in bijzijn van interne begeleiding en schoolleider een overleg plaats. Vanuit de
onderbouw (groepen 1 en 2) is dit juf Anke Ponne. Vanuit de middenbouw (groepen 3, 4 en
5) juf Wies Vellinga en vanuit de bovenbouw (groepen 6, 7 en 8) juf Doutzen van de Ende.
We hopen op een goede samenwerking!
Nog niet in alle groepen is een ouder gevonden die de luizencontroles op zich wil nemen.
Hopelijk zijn er nog mensen die zich hiervoor willen opgeven! Dit kan bij de eigen leerkracht!

Bestuursoverdracht Christelijke basisschool De Bron Bolsward naar Stichting Palludara

Met ingang van 1 oktober 2017 heeft het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk
Basisonderwijs in Bolsward het bevoegd gezag van CBS de Bron overgedragen aan het bestuur van
Stichting Palludara te IJlst.
De gesprekken om te komen tot verregaande bestuurlijke samenwerking zijn in het najaar van 2016
gestart. Na het opstellen van een gezamenlijke intentieverklaring is de onderzoeksfase gestart,
waarbij de verschillende aspecten van samenwerking zijn onderzocht. In mei 2017 hebben de
besturen het voorgenomen besluit tot een overdracht per 1 januari 2018 voorgelegd aan de
betrokken medezeggenschapsraden. Na instemming van de raden heeft de Algemene Vergadering
van De Bron het besluit bekrachtigd. Het Ministerie van OCW heeft eveneens ingestemd.
Wegens onvoorziene omstandigheden is het besluit in september 2017 nogmaals aan de raden en
de leden voorgelegd, maar dan om in te stemmen met de bestuursoverdracht per 1 oktober 2017.
Deze omstandigheden zijn dat het ondersteunende administratiekantoor aan wie De Bron de
administratie heeft uitbesteed, de continuïteit van de dienstverlening na 1 november 2017 niet
meer garandeert. De medezeggenschapsraad en de leden hebben unaniem ingestemd met dit
verzoek.
Stichting Palludara in IJlst is bevoegd gezag van 14 basisscholen in de voormalige gemeenten Sneek
en Wymbritseradiel. De administratieve- en ondersteunende diensten worden vanuit het eigen
bestuursbureau verricht. Per 1 oktober 2017 behoort CBS De Bron in Bolsward ook hiertoe en heeft
de stichting 15 scholen, 250 vaste medewerkers en 2.300 leerlingen.

Kinderboekenweek:
Dit jaar is het thema van de kinderboekenweek “Gruwelijk eng”. In de verschillende groepen zal hier
met behulp van het bestelde materiaal aandacht aan worden besteed. Uiteraard gaan we als
Christelijke basisschool zeer zorgvuldig om met het thema van dit jaar. Ook zijn er in de
kinderboekenweek tal van activiteiten in de bibliotheek in Bolsward. Meedoen is gratis!

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

Week 40 ■ 02/10 - 06/10
Laat me gaan
Genesis 30: 25-43 en Genesis 31: 1-24
Jakob wil weg bij Laban, hij wil terug naar waar hij vandaan komt. Van Laban mag hij de gespikkelde
en gevlekte dieren meenemen, maar hoeveel zijn dat er eigenlijk? Uiteindelijk vertrekt Jakob als
Laban het niet doorheeft.

Week 41 ■ 09/10 - 13/10
Horen wij nog bij elkaar?
Genesis 31: 25-35, 43-54 en Genesis 32: 1-22
Horen Jakob en Laban en nog bij elkaar? Of eindigt hun gezamenlijke verhaal met een ruzie over
godenbeeldjes? Uiteindelijk sluiten ze een verbond. Jakob gaat verder, op weg naar zijn broer Esau.
Zijn zij nog familie na alles wat er gebeurd is? Als ze elkaar weer zien, blijkt dat ze nog steeds bij elkaar
horen.

Week 42/43 ■ 16/10 - 20/10 of 23/10 - 27/10
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.

Vakantieknutselkerk:
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
herfstvakantie gaan we weer
vakantieknutselkerk houden samen met wat
mensen van de kindernevendienst. Op donderdag 26 oktober 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: donderdag 26 oktober van 10 uur tot 12 uur in het Convent, Groot Kerkhof 1a, tegenover de
Martinikerk.
Graag aanmelden voor 24 oktober bij één van onderstaande mensen
ds. M.N. Ariesen-Holwerda tel 572470, h.ariesen1@hetnet.nl of bij Joukje van der Kort-Damstra tel.
580717 Ook kunnen we altijd wel hulp gebruiken om samen met de kinderen te knutselen.

Kinderdienst 15 oktober in de Martinikerk Bolsward:
Op zondag 15 oktober is er een kinderdienst speciaal voor jonge
kinderen. Het begint om 16.00 uur en het is er heel gezellig met al
die andere kinderen.
Het thema is dit keer: ”het verdwaalde schaapje”.
Misschien wil jij ook wel je knuffelschaapje meenemen naar de
kerk, er zijn dan veel vriendjes van jouw schaap. Doe hem dan wel
even een halsbandje om, anders raakt hij ook nog verdwaald.
Gelukkig zorgt de goede herder dat alle schaapjes weer
thuiskomen.
Kinderdiensten zijn korte diensten van ongeveer drie kwartier. De kinderen mogen op de grond
zitten (op de kussens) of op schoot of even wandelen.
We zingen samen met het Martinikinderkoor. We kijken en luisteren naar een Bijbelverhaal en doen
daar ook iets mee.
Speciaal voor kinderen vanaf 1 jaar tot ongeveer 8 jaar en hun ( groot-)ouders. Van harte welkom.

Belangrijke data:
2 okt:
4 t/m
13 okt:

Als voorbereiding op “Bolletongersdei” mogen de kinderen van groep 5 ponyrijden
op het parkeerterrein bij school.
Kinderboekenweek.

5 okt:

Landelijke staking.
Ook de deuren van c.b.s. de Bron blijven vandaag gesloten.

5 okt:

`s Middags zijn alle kinderen al vrij in verband met “Bolletongersdei”.

6 okt:

Juf Wies Vellinga is vandaag jarig.

12 okt:

Juf Bianca Vallinga is vandaag jarig.

20 okt:

Studiedag voor het gehele team van c.b.s. de Bron.
Alle kinderen zijn vandaag vrij van school.

23 t/m
27 okt.

Herfstvakantie.

Alvast noteren:
1 nov:

Open dag.

