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Nieuwe leerlingen:
We vinden het fijn dat we in december weer 4 nieuwe leerlingen mogen verwelkomen in groep 1d.
We hopen dat Cas de Haan, Lisanne Flapper, Sanne Greijdanus en Jorke van der Meulen zich snel
thuis zullen voelen bij ons op school.
Na de kerstvakantie nemen we ook afscheid van 2 leerlingen. Loreena (groep 5) en Mathias Nomed
(groep 1/2a) verhuizen naar Elst in Gelderland. Veel succes op jullie nieuwe school!
Nieuwe instroomgroep in januari:
Evenals vorig jaar mogen we ook nu kort na de kerstvakantie starten met een extra groep voor alle
kinderen die in de loop van het lopende cursusjaar nog 4 jaar worden. Dit is natuurlijk prachtig
nieuws! Op deze wijze kunnen de nieuwe leerlingen bij hun start in een prachtig kleine groep
beginnen. De groep 1d van juf Mirjam Zweers en juf Neeltje Kooistra telt eind december 21
leerlingen. Op woensdag 16-01-2018 gaan we officieel van start met de nieuwste instroomgroep
(groep 1e) Juf Botsy Greijdanus en juf Ymkje van der Zee krijgen de verantwoording over deze groep.
We gaan opnieuw gebruikmaken van het noodlokaal bij de ingang van het bovenbouwplein. Juf
Botsy Greijdanus en juf Ymkje van der Zee zorgen ook deze keer voor een uitdagende inrichting. Ook
de contacten met de ouders/verzorgers van deze groep worden van tevoren gelegd. We hopen op
een prettige samenwerking met een ieder.
Kent u nog buren of kennissen die binnenkort kinderen hebben die naar school mogen? Laat ze
weten dat ze op onze school van harte welkom zijn in onze (kleine) nieuwe groep!
Nieuws van het personeel:
Deze keer starten we met een aantal vrolijke berichten! Juf Sanne Dijkstra (groep 6b) is sinds
maandag 26 november de trotse moeder van Rixt. Met moeder en dochter is alles prima! Felicitaties
zijn voor haar en haar vriend. Natuurlijk wensen we juf Sanne Dijkstra en haar vriend veel geluk toe
met hun 1e kindje. Ook blijde berichten voor juf Sanne Hoekema (groep 1/2b). Zij heeft ons laten
weten dat ze in mei haar 1e kindje mag verwachten. Prachtig nieuws voor haar en haar vriend!
Als vervanger van onze onderwijsassistente Saloni Nicolai is op dit moment meester Friso van Eck
werkzaam op maandag t/m woensdag. Hij verricht onderwijsondersteunende werkzaamheden in
verschillende groepen. Gelukkig gaat het met juf Saloni Nicolai langzaam weer de goede kant op.

Gelukkig hervat ook juf Eline Algra (groep 3b) in december weer haar werkzaamheden in de eigen
groep. Fijn dat de oogoperatie in Rotterdam goed is verlopen. Ook juf Botsy Greijdanus (groep 1/2a)
is gestart met het laatste stukje van haar re-integratie. We zijn overeengekomen dat zij kort na de
kerstvakantie haar werkzaamheden hervat in de nieuwste instroomgroep. Dit betekent dat juf
Gelske Sieperda fulltime werkzaam blijft in groep 1/2a.
Actie schoenmaatjes:
Wat een succes! Vrijdag 30 november zijn
maar liefst 150 prachtig versierde
schoenendozen afgeleverd in
Heerenveen. Ook de vele knikkerzakken
met knikkers krijgen vast en zeker een
goede bestemming. Juist in deze maand
van de vele vieringen is het een fijne
gedachte om te weten dat we
leeftijdsgenootjes van onze kinderen in
Ghana, Albanië Irak en Sri Lanka hier een
groot plezier mee doen!
Iedereen heel erg bedankt voor de
medewerking! Ook complimenten voor
juf Martzen Pennekamp (groep 4). Zij mag
worden gezien als de initiator van deze
mooie actie.
Sinterklaas op c.b.s. de Bron:
Ondanks het feit dat er van alles aan de hand is met de inpakpiet rekenen we ook dit jaar weer op de
komst van Sinterklaas en zijn pieten. We hopen dat we Sinterklaas en zijn pieten woensdag 5
december om ongeveer 08.20 uur mogen verwelkomen op ons bovenbouwplein. Alle kinderen gaan
eerst wel naar eigen lokaal en houden dan de jas aan. Natuurlijk zijn ook alle ouders/verzorgers van
harte uitgenodigd om bij de intocht van Sinterklaas aanwezig te zijn. Samen zorgen we ervoor dat
vooral de kleine kinderen het gebeuren van deze ochtend goed kunnen volgen. Sinterklaas zal deze
ochtend in ieder geval een bezoek brengen aan de kinderen van groepen 1 t/m 4. Mogelijk dat hij
ook nog even tijd heeft voor een kort bezoekje aan de andere groepen. De kinderen van de hogere
groepen vieren met cadeautjes voor elkaar hun eigen sinterklaasfeest in de eigen groep.
Kerstviering op c.b.s. de Bron:
Onze kerstcommissie is in samenwerking met de ouderraad druk bezig met de voorbereidingen van
de kerstviering van dit jaar. Nu al staat vast dat deze viering plaatsvindt op donderdag 20 december
van ca. 17.00 – 18.00 uur. Verdere informatie volgt zo spoedig mogelijk!
Actie kinderpostzegels:
160.000 basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 gingen van 26 september tot en met 3 oktober langs
deuren om kinderpostzegels, pleisters, tulpenbollen, shopper tassen, theepakketten en kaarten te
verkopen voor het goede doel. Ook de kinderen van onze groepen 7 hebben hier aan meegedaan.
De organisatie heeft ons laten weten dat de opbrengst van de actie van de kinderen van onze
groepen 7 maar liefst € 4872,00 heeft opgebracht. Een prestatie om met recht trots op te zijn!

Schoolse zaken:


Dankzij de hulp van een 12-tal ouders is het onderbouwplein weer blader- en zandvrij.
Hartelijk dank voor de medewerking.



De gemeente Sud-west Fryslan heeft gehoor gegeven aan een van de wensen van ons
leerlingpanel. In het voorjaar willen we van start gaan met een moestuin. Voor het lokaal
van groep 8b is hiervoor alvast een stukje grond in gereedheid gebracht.



Vanaf 01-02-2019 starten alle scholen van Palludara met het langverwachte ouderportaal.
We maken gebruik van de diensten van “Social schools”. Verdere informatie hierover volgt
in januari.

Kwinks van de week:
Deze keer gelden voor de verschillende bouwen verschillende thema`s. In de lessen en ook
daarbuiten besteden we aandacht aan:
17 december t/m 11 januari: Thema is: Hou je in! Over “Ik zeg niet alles wat ik denk”.
Onderbouw: Doe soms je mond op slot,
Middenbouw: Denk na voor dat je iets zegt,
Bovenbouw: Denk na voordat je reageert op social media.
14 januari t/m 25 januari: Thema is: Verschillend zijn.
Onder- en middenbouw: Wees blij met verschillen!
Bovenbouw: Vooroordelen en stereotypen? Ervaar liever zelf hoe anderen zijn!

Van de ouderraad:
Het schooljaar is inmiddels in volle gang en ook de eerste feestelijke momenten komen er al weer
aan. Binnen onze school hebben wij een actieve groep ouders die volop ondersteuning biedt bij
activiteiten op school. Het lijkt ons leuk om u als ouder te informeren over wat wij zoal doen binnen
de ouderraad. Ook vinden wij het belangrijk om u te informeren over hoe wij als ouderraad de
gelden van de vrijwillige ouderbijdrage besteden.
Naast af en toe vergaderen helpen we bij veel momenten en festiviteiten op school! Bij de open dag
zetten we een kopje koffie, vangen we bezoekers op en zorgen wij voor kleurplaten en iets lekkers
voor de peuters die op bezoek komen. Het is tenslotte best spannend om te kijken op de
verschillende scholen.
Tijdens de open dag vonden wij het erg gezellig om even met elkaar koffie te drinken, maar we zijn
ook direct aan de slag gegaan om de school te versieren voor Sint Maarten. De lespleinen zijn volop
versierd met lampionnen, zodat de kinderen een gezellig versierde school hebben.
Na Sint Maarten zal Sinterklaas ook weer naar Nederland komen. Wij als ouderraad zullen eerst de
versiering van Sint Maarten verwijderen om daarna de school in stijl van Sinterklaas te veranderen.
We zullen de school versieren met leuke pakjes, slingers en andere versieringen.
De maand december is voor ons altijd een drukke maand. Als Sinterklaas weer naar huis is volgt
kerst. Ook hier verzorgt de ouderraad weer de versiering. We zorgen altijd wel even voor een
periode van rust, zodat de kinderen ook even kunnen bijkomen van Sinterklaas. Met kerst zorgen wij
voor een gezellig versierde school en ondersteunen wij ook bij bijvoorbeeld het kerstontbijt. Na een
gezellige ochtend waarbij de kinderen volop genieten van het lekkere eten en de gezellige sfeer
ruimen we ook alles weer op! We drinken daarna nog een kopje koffie om het jaar af te sluiten en
gaan met een fijn gevoel de kerstvakantie in.
Onlangs heeft u van Bauke Korenstra het verzoek tot betalen van de vrijwillige ouderbijdrage
ontvangen. Veel van bovenstaande activiteiten kunnen wij niet doen zonder uw bijdrage. Naast de
versieringen tijdens de diverse festiviteiten worden ook de sinterklaascadeautjes voor de groepen 1
tot en met 4 van de bijdrage betaald. Ook willen wij het geld dit jaar investeren in een nieuwe
geluidsinstallatie en aanpassingen aan laten brengen aan diverse schoolpleinen. Er zijn volop
gesprekken met de gemeente om ruimte en meer groen te creëren. De nieuwe geluidsinstallatie kan
worden ingezet bij alle activiteiten op school. Zo kunnen alle kinderen genieten van de intocht van
Sinterklaas of de musical van groep 8.
Wij zullen u vaker op de hoogte houden van onze activiteiten. Ook staan we open voor nieuwe
ideeën van u als ouder, laat het ons gerust weten! Ook als u lid wilt worden van onze ouderraad, dan
horen wij dat graag.
Update ouderbijdrage:
De penningmeester van onze ouderraad laat weten dat op dit moment 64% van de ouders de

ouderbijdrage heeft voldaan. (Totaal € 5280,-)

Kind op maandag:
De komende weken staan de volgende Bijbelverhalen centraal.
Week 49 ■ 03/12 - 07/12
Tel je mee?
Lucas 1: 5-56
Elk jaar brengen mensen in de tempel een offer: dan geven ze een cadeau aan God. Wie mag dat
cadeau geven? Het lot wijst Zacharias aan. Zijn verwondering wordt nog groter als in de tempel een
engel aan hem verschijnt die zegt dat hij een zoon zal krijgen. Ook Maria krijgt bezoek van een engel:
Zij, een gewoon meisje uit Nazaret, wordt de moeder van Jezus.

Week 50 ■ 10/12 - 14/12
Alles plus één
Lucas 1: 57-80 en Micha 5: 1-4a
Johannes krijgt zijn naam op de achtste dag. Dat is de dag van zeven plus één, de dag van de volheid
en dan nog net iets meer. De profeet Micha vertelde eeuwen eerder al over een mens die Israël
compleet zou maken. Hij zal geboren worden in Betlehem, de stad van koning David.

Week 51 ■ 17/12 - 21/12
Ontelbaar
Lucas 2: 1-20
De keizer houdt een
volkstelling: Alle mensen in
zijn land moeten geteld worden.
Precies als hij klaar is met
tellen, laat God een kind
geboren worden. Dat kind telt
voor de keizer misschien nog
niet mee, maar hij zal de wereld
veranderen.

Week 02 ■ 07/01 - 11/01
Wie wijst jou de weg?
Matteüs 2: 1-23
Wijze mannen uit het Oosten
gaan naar Jeruzalem, ze zoeken
de pasgeboren koning. Een ster
wijst hen de weg en de profeet
Micha vertelde al eeuwen
eerder waar de messias geboren
zou worden. Later gaan ook
Jozef en Maria op weg. Een engel vertelt Jozef in zijn droom waar ze naartoe kunnen gaan.

Belangrijke data:

30 nov:

De ingeleverde schoenendozen worden afgeleverd.

5 dec:

Sinterklaas en zijn pieten brengen een bezoek aan onze school. De verwachte
aankomst is 08.20 uur op ons bovenbouwplein. Alle kinderen gaan eerst naar het
eigen lokaal.

7 dec:

Juf Sanne Hoekema (groep 1/2b) is vandaag jarig.

9 dec:

Juf Mirjam Popma (groep 6a) is vandaag jarig.

12 dec:

Kerstmarkt voor alle medewerkers van Palludara. Deze keer in en rond onze school.

17 dec:

Om 13.00 uur komt ons leerlingenpanel bijeen.

18 dec:

Studenten van Marne geven voorlichting over het gebruik en de gevaren van
vuurwerk in onze groepen 8.

20 dec:

Kerstviering van 17.00 -18.00 uur (info volgt)

21 dec:

Alle kinderen zijn om 11.45 uur vrij van school

24 dec:

Start kerstvakantie.

7 jan:

1e schooldag 2019.

