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Welkom nieuwe leerlingen:
Wat fijn dat Jorrin Dijkstra, Sven Neuhoff, Luna Siemonsma, Jelle Dijkstra en Jasper Huisman in de
maand januari ook naar school mogen. We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons op school. Vanaf
woensdag 16 januari zijn jullie van harte welkom in de nieuwe instroomgroep bij ons op school. We
hebben ondertussen afscheid genomen van Jethro Koornstra uit groep 5. Hij gaat na de
kerstvakantie naar een andere school. Veel succes toegewenst Jethro!
Nieuwe instroomgroep:
Vanaf woensdag 16 januari starten we met een nieuwe instroomgroep. Alle kinderen die in het
komende kalenderjaar nog 4 jaar worden zullen in deze groep worden opgevangen. Deze nieuwe
groep zal gehuisvest worden in het lokaal bij het bovenbouwplein. Dit lokaal zal worden ingericht als
volwaardig kleuterlokaal. Juf Botsy Greijdanus en juf Ymkje van der Zee krijgen de verantwoording
over deze nieuwe instroomgroep. We hopen op een goede samenwerking met een ieder. Prachtig
nieuws natuurlijk dat deze kinderen in een kleine groep mogen beginnen.
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!

Terugblik kerstfeest:
Alle groepen hebben dit jaar in eigen bouw op sfeervolle wijze kerstfeest gevierd. Ook waren tijdens
deze viering in alle bouwen ouderen aanwezig om het kerstfeest met ons te vieren. Een prachtig
initiatief van onze kerstcommissie. Grote complimenten voor de kerstcommissie en onze ouderraad
voor de perfecte organisatie van al deze activiteiten. Ook willen we alle ouders/verzorgers bedanken
voor de lekkere hapjes tijdens de viering.

Nieuws van het personeel:
De felicitaties zijn deze keer voor juf Marieke en haar gezin! Juf Marieke Jilderts (groep 1d) is vrijdag
14 december bevallen van een prachtige dochter. Ze hebben haar Evi genoemd. Met moeder en
dochter is alles prima.
Na de kerstvakantie hervat juf Anke Ponne (groep 3b) na haar zwangerschapsverlof weer haar
werkzaamheden bij ons op school. We bedanken juf Ymkje van der Zee voor haar inzet in deze
groep. Juf Ymkje van der Zee blijft gelukkig wel onze collega. Samen met juf Botsy Greijdanus wordt
zij verantwoordelijk voor onze nieuwe instroomgroep. Juf Botsy is er van maandag t/m woensdag en
juf Ymkje is er op de donderdag en de vrijdag. Juf Gelske Sieperda blijft na de kerstvakantie full-time
werkzaam in groep 1/2a. Juf Anke Ponne maakt met ingang van het nieuwe kalenderjaar namens de
onderbouw ook weer deel uit van het middenmanagement. We bedanken juf Attie Terpstra voor
haar inzet in het managementteam.
Juf Sjoukje Beeksma heeft ons laten weten dat zij aan het eind van dit cursusjaar stopt met haar
werkzaamheden als interne begeleidster op onze school. Dit is voor onze school een geweldige
aderlating. Als aanspreekpunt voor de zorgtaken speelt zij op onze school een belangrijke rol. We
betreuren haar vertrek, maar hebben tegelijkertijd ook respect voor haar keuze. Voor het vinden van
goede vervanging zal begin 2019 een procedure worden opgestart binnen Palludara.

Schoolse zaken:


Voor alle kinderen uit de groepen 7 vinden in de maanden januari en februari
gezondheidsonderzoeken plaats op school. De uitnodigingen hiervoor ontvangt u
rechtstreeks van de GGD-Fryslan jeugdgezondheidszorg. Op 17, 25 en 31 januari en op
1, 7 en 8 februari komt de verpleegkundige op school langs voor de onderzoeken.



Leerlingen van het Marne College verzorgen op dinsdagmiddag 15 januari a.s. in onze
groepen 8 de Engelse lessen. Een prima vorm van samenwerking met het voortgezet
onderwijs nietwaar!



Als onderdeel van het project “weerbaarheid” volgen de leerlingen van onze groepen 7 in de
maand januari en februari tijdens de gymlessen de “Rots en water” training. Deze training
wordt verzorgd door de buursportcoach van de gemeente Sudwest Fryslan, mevr. Rika
Wind. De ouders/verzorgers van de groepen 7 zijn hierover al ingelicht.



De scholen voor voortgezet onderwijs in de regio organiseren de komende maanden doe- en
meeloopdagen voor de toekomstige leerlingen uit groep 8 en hun ouders. Via school
ontvangen de ouders/verzorgers hiervoor de benodigde informatie.



Vanaf 01-02-2018 gaan we van start met het langverwachte oudercommunicatieportaal. Alle
scholen van Palludara maken gebruik van de diensten van “Social schools”. Meteen na de
kerstvakantie informeren wij iedereen over de mogelijkheden van dit portaal.
Vanzelfsprekend volgt dan ook uitleg over het gebruik van dit nieuwe communicatiemiddel.
Nu al nieuwsgierig, kijk dan alvast op www.socialschools.nl
Als onderdeel van de nieuwe privacy wetgeving ontvangen alle ouders/verzorgers van onze
school begin januari een toestemmingsformulier voor het gebruik van beeldmateriaal op
onze school.

Kind op maandag:
De komende maand staan op school de volgende Bijbelverhalen centraal:
Week 03 ■ 14/01 - 18/01
Een boek over Jezus
Johannes 1: 1-18
Johannes wil de mensen vertellen over Jezus. Hij schrijft een boek waarin hij alles over hem vertelt.
Maar hoe begin je zo’n boek, wat is het eerste dat je moet vertellen? Johannes denkt er even over na
en begint dan bij het allereerste begin: de dag dat God de wereld maakte. Eigenlijk is het verhaal van
Jezus toen al begonnen, vindt hij.
Week 04 ■ 21/01 - 25/01
De dag van je leven
Johannes 1: 35-52 en 2: 1-11
Deze week ontmoeten we mensen die ‘de dag van hun leven’ beleven. Een paar mannen besluiten om
met Jezus mee te gaan, ze laten hun oude leven achter en beginnen opnieuw. Het verhaal uit Johannes
2 gaat over een bruiloft. Als op die bruiloft de wijn op raakt, lijkt het alsof deze bijzondere dag ineens
afgelopen is. Maar Jezus is er ook nog.
Week 05 ■ 28/01 - 01/02
Jezus wijst naar God
Johannes 2: 13-25, 3: 1-21 en 4: 1-26
Jezus gaat naar de tempel, het huis van God. Maar het lijkt er wel een marktplaats! Jezus stuurt de
verkopers weg. Later komt Nikodemus in de nacht naar Jezus toe en praat met hem over het
koninkrijk van God. En bij een bron vertelt Jezus aan een Samaritaanse vrouw over het levende water.
Zo vertelt hij over God aan iedereen die het horen wil.

Tot slot:
Namens het team van
c.b.s. de Bron wens ik u
hele fijne kerstdagen toe
en alvast een
voorspoedig nieuwjaar!
Van harte hoop ik
iedereen weer aan te
treffen op maandag 7
januari 2019.

Belangrijke data:
7 jan:

1e schooldag 2019

12 jan:

Annefrouk Douwenga (groep 3a) is vandaag jarig.

14 jan:

Nellie Couperus (schoolassistente) is vandaag jarig.

15 jan:

Workshopmiddag voor de groepen 5 en 6.

18 jan:

Workshopmiddag voor de groepen 7 en 8.

19 jan:

Wietske Huiskens (onderwijsassistente) is vandaag jarig.

29 jan:

Anke Ponne (groep 3b) is vandaag jarig.

29 jan:

Doedag op RSG in Sneek, `s middags van 14.15 – 15.45 uur.

30 jan:

Open dag RSG te Sneek, `s middags van 16.30 – 21.00 uur.

30 jan:

Meeloopdag csg Bogerman Sneek (opgave via internet)

31 jan:

Meeloopdag csg Bogerman Sneek.

4 febr:

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

Ander nieuws:

