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Nieuwsbrief c.b.s. de Bron:
Ook dit cursusjaar vinden wij het van groot belang om onze ouders/verzorgers goed op de hoogte te
houden van actuele zaken en belangrijke data. Grote kans dat we heel binnenkort op alle scholen
van Palludara van start gaan met een ouderportaal. Informatie en uitleg hierover volgt binnenkort.
Volgende week ontvangen ook alle oudste kinderen een papieren schoolkalender met belangrijke
zaken. Voor de maand september ontvangt u nog de gebruikelijk nieuwsbrief. Heeft u toch nog
vragen of opmerkingen, dan kunt u ook altijd bellen of even binnenlopen! “De deur draait naar
binnen open”.
Start nieuwe cursusjaar:
Vanochtend om 08.05 uur zijn we het nieuwe cursusjaar begonnen met een gezamenlijke start op
ons bovenbouwplein. Met een kort welkomstwoordje en een lied van het team zijn we het nieuwe
jaar op een vrolijke wijze gestart. Alle ouders/verzorgers konden daarna meteen met de kinderen
meelopen naar het (nieuwe) lokaal. Fijn dat zoveel ouders/verzorgers gebruik hebben gemaakt van
dit 1e kennismakingsmoment. Ook aan het eind van deze 1e dag is er nog de gelegenheid om even
binnen te lopen in alle groepen. Van harte hoop ik dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad.
Vanaf vandaag mag u weer op ons rekenen. Voor iedereen is het eerst weer even wennen, mogelijk
ook wel een beetje spannend! Dit geldt vast en zeker ook voor de meesters en juffen! Zeker voor de
nieuwe collega`s op onze school. We heten meester Gebrand (groep 8b), juf Mienke (groep 7a), juf
Martzen (groep 4), juf Froukje (onderwijsassistente) en juf Saloni (onderwijsassistente) van harte
welkom in ons team. Dankzij deze collega`s kunnen wij gelukkig op een goede wijze van start gaan
met het nieuwe jaar. Overigens zijn we nu al naarstig op zoek naar vervanging voor na de
herfstvakantie. Als u mensen kent in uw kennissenkring die hiervoor in aanmerking komen, laat het
ons weten!
Juf Anke Ponne (groep 3b) is sinds 25 augustus de trotse moeder van Wytze, haar 1e kindje. Met
moeder en zoon gaat alles prima. Onze felicitaties zijn voor haar en haar man. Het adres van juf Anke
Ponne is De Pream 27, 9041 HC in Berltsum.

Aantal praktische zaken:

Het nieuwe cursusjaar zijn we gestart met de volgende lokaalindeling:
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De ouders van de kinderen van de groepen 1 en 2 kunnen 10 minuten voor de aanvangstijd
van school de kinderen naar binnen brengen door de ingang op het onderbouwplein. De
kinderen van de groepen 3, 4 en 5 maken gebruik van de ingang op het middenbouwplein. In
de 1e week mogen ook de kinderen van groep 3 naar binnen worden gebracht. Vanaf de 2e
week gaan zij met de andere kinderen naar binnen als de bel gaat. De kinderen van de
groepen 6, 7 en 8 maken gebruik van de ingang op het bovenbouwplein. Fietsende kinderen
van de groepen 3, 4 en 5 maken gebruik van de fietsenstalling op het middenbouwplein. De
kinderen van de groepen 6 t/m 8 zetten de fiets in de stalling op het bovenbouwplein. Ook
in de pauzes maken de groepen gebruik van hun “eigen” plein. Voor schooltijd en in de
pauzes zal er telkens voldoende toezicht zijn op de spelende kinderen.



De gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 vinden dit cursusjaar plaats op woensdag en vrijdag
in de sporthal van de Middelsee. Gymkleding (korte broek met t-shirt of gympakje) en
gymschoenen zijn verplicht in verband met de veiligheid en de hygiëne.



Van harte hopen wij dat de “luizenouders” van vorig jaar ook nu weer bereid zijn om de
kinderen na iedere vakantie te controleren. U kunt u natuurlijk altijd opgeven bij de
leerkracht van uw kind! We willen graag na iedere vakantie controles uitoefenen!



Bij aanvang van een nieuw schooljaar is er in alle groepen nadrukkelijk aandacht voor
groepsvormende activiteiten. (De gouden weken) Een goede vertrouwde sfeer in de groep is
de basis van een goede samenwerking. Alle leerkrachten besteden de 1e weken aandacht
aan groepsvormende activiteiten. Als onderdeel van deze groepsvorming gaan de kinderen
van groep 8 deze maand ook op schoolkamp.



Binnenkort ontvangt u van alle groepen weer een “telefoonboom”. Met uw hulp kunnen wij
dan bij calamiteiten iedereen snel bereiken. De leerkrachten verzorgen de invulling van de
“telefoonboom”. Een aantal ouders worden door school gebeld. Met pijltjes wijst het circuit
zich verder zelf. Er bestaat een reële kans dast het bij plotselinge ziekte niet altijd meer lukt
om vervanging te organiseren. De invalpool is flink geslonken! We rekenen dan op uw
medewerking en hopen dat we het gebruik tot een minimum kunnen beperken.

Startgesprekken
Alle kinderen met hun ouders/verzorgers worden door de leerkrachten uitgenodigd voor het
bijwonen van een startgesprek. Deze startgesprekken vinden plaats in de eerste 3 weken van het
nieuwe cursusjaar. Veel leerkrachten maken hierbij gebruik van een intekenlijst. Als onderdeel van
ouderbetrokkenheid 3.0 vinden we een goede relatie met u als ouder/verzorger van groot belang.
De aanwezigheid van uw kind(eren) bij dit gesprek wordt erg op prijs gesteld. Samen werken we
immers aan de ontwikkeling van uw kind(eren). Tijdens dit startgesprek worden ook afspraken
gemaakt over het vervolg van de contactmomenten. Deze gesprekken vinden plaats op basis van
gelijkwaardigheid. Dit betekent dat het initiatief voor het maken van een vervolggesprek ook gerust
van uw kant mag komen! In de bovenbouw kan dit initiatief zelfs ook bij de kinderen liggen. Met
deze startgesprekken willen we meteen werken aan een goede relatie met een ieder.
Gevonden voorwerpen:
De manden met gevonden voorwerpen in
onze repro-ruimte puilen uit. Tot 15
september a.s. bewaren we deze spullen
nog op school. Hierna geven we de spullen
door aan een goed doel. Als u nog spullen
mist, neem dan even een kijkje in één van
de manden!
Kind op maandag:
Deze Bijbelverhalen staan in maand
september centraal:

We lezen deze weken over Mozes. Hij wordt geboren in het volk van de Israëlieten in Egypte: een
slavenvolk, dat hard moet werken voor de farao. Zo kan het niet langer, vindt God. De slaven mogen
vrij zijn, ze mogen op weg naar een veelbelovende toekomst. En Mozes speelt daarbij een belangrijke
rol. Hij moet naar de farao gaan en het volk leiden in de woestijn. Dat is niet altijd makkelijk en soms
weet Mozes zelf ook niet goed meer hoe het verder moet. Maar dan weet God het wel.

Belangrijke data:
3 sept:

1e schooldag. Gezamenlijke “nieuwjaarsbijeenkomst” op bovenbouwplein met
aansluitend een inloopkwartiertje voor alle ouders/verzorgers. Van 14.00 – 14.15 uur
ook nog een “uitloopkwartiertje” als onderdeel van de 1e kennismaking met school.

19 sept:

Schoolkorfbaltoernooi voor de groepen 5 t/m 8 op de kunstgrasvelden van
korfbalvereniging Westergo. Opgave is tot 14 september mogelijk via eigen
leerkracht.

27 t/m
28 sept:

De kinderen van onze groepen 8 gaan op
schoolkamp naar Ameland.

