
 
 
 
 

 
 

NIEUWSBRIEF JANUARI 2019 
KIND OP MAANDAG 

In de week van 14 januari gaan de verhalen over “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. 

“De dag van je leven” is het thema van de verhalen in de week van 21 
januari. Johannes 1: 35-52 en 2: 1-11. Deze week ontmoeten we mensen 
die de “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. In week 5 gaan de verhalen over “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. 

EVEN KENNIS MAKEN 
Mijn naam is Shelley van Eeuwen, ik ben 20 jaar en kom op CBS De Bron werken als 
onderwijsassistent! Op het Albeda College in Middelharnis heb ik in het schooljaar van 
2016/2017 mijn opleiding behaald. 

Al van jongs af aan wist ik het al zeker; ik wil met kinderen werken! En gelukkig heb ik van 
mijn droom, mijn werk kunnen maken! Momenteel zal ik op CBS De Bron mijn werk 
uitvoeren. Wel is er nog een mogelijkheid dat ik naar verschillende scholen binnen de 

Hoeksche Waard gestuurd kan 
worden, wanneer er vervanging 
nodig is. Ik verheug me erg op de 
leuke tijd die ik op deze school mee mag maken! 
Elke nieuwe ervaring is welkom en er valt altijd nog 
meer te leren! Ik kijk nu al uit naar de komende 
periode in het basisonderwijs! 
 
 
KERSTVIERINGEN 
Afgelopen week hebben de onder- en bovenbouw 
de Kerstvieringen uitgevoerd in de Hervormde Kerk. 
De onderbouw deed dit middels een Kerstspel met 
liedjes die werden begeleid door een muzikale band 
en de bovenbouw deed het in een wat moderner 
jasje middels een Kerstmusical.  
Na afloop hebben de kinderen namens de OR een 
passende attentie mee naar huis gekregen. 
Op de website vindt u wat impressies van deze twee 
mooie, sfeervolle avonden. 
 
 

  



KERSTFIGUURTJES VOOR SOPHIA! 
Naast deze vieringen hebben alle kinderen een mooi werkje van 
strijkkralen gemaakt t.b.v. zieke kinderen in het Sophia 
Kinderziekenhuis. Deze zijn dinsdag 18 december j.l. in een 
live-uitzending van Sophia-tv door twee leerlingen aldaar 
overhandigd. Een kerstgedachte verpakt in een zelfgemaakt 
geschenk. 
 
 
 
HOEKSCH ACTIEF 

Tijdens de kerstvakantie 
meedoen aan de 
Wintergames, een nieuwjaarsduik of speurtocht? Of misschien wil je 
liever een judo- of waterpolotraining volgen of het Poppentheater 
bezoeken? Van 22 december tot 6 januari is dit allemaal mogelijk in 
de Hoeksche Waard. Er is een groot aanbod workshops en trainingen 
voor alle basisschoolkinderen van groep 1 tot en met groep 8. Het 
volledige programma is nu beschikbaar op de website van Hoeksche 
Waard Actief. 

Er zijn meer dan 20 activiteiten op het gebied van sport, creativiteit, 
muzikaal, natuur en culinair. Deze worden georganiseerd door 

bedrijven, verenigingen en organisaties in Oud-Beijerland, Cromstrijen, Binnenmaas en Strijen. Bekijk alle 
activiteiten op de website.  

De data, tijden en eventuele kosten van alle activiteiten zijn te vinden op de website van Hoeksche Waard 
Actief, https://www.hoekschewaardactief.nl Ook zonder account kunnen ouders of kinderen zich hier 
aanmelden. 

  
 
LUIZENCONTROLE  
Op woensdag 9 januari is er weer een luizencontrole. 
 

 
KMR 

De KMR heeft inmiddels de eerste vergadering gehad. Onder het 
genot van een glaasje  en een koekje hebben Lea, Bjorn, Noah, 
Niek, Leah, Mik, Boas en Lisa ideeën bedacht om de school en 
het plein te verbeteren. In het nieuwe jaar zullen ze bekijken wat 
snel te realiseren is.  

DE SCHATKAMER 
De afgelopen periode hebben de kinderen uit de Schatkamer 
leren werken met het TASC-model d.m.v. het 
ontwerpen en maken van een dierenverblijf. 
Eerst moesten ze hiervoor heel veel 
informatie verzamelen over de leefomgeving, 
het gedrag, het voedsel en de voortplanting. 

Al deze informatie werd geordend in een mindmap. Daarna moesten de kinderen zoveel 
mogelijk ideeën voor het ontwerpen van het verblijf bedenken. Deze ideeën werden in een 
zogenaamd placemat gezet. Uit al die ideeën moesten ze dan de besten kiezen gelet op 
die leefomgeving, het voedsel enz. Ook moesten ze zichzelf de vraag stellen: wat zal er 
gebeuren als…. (het een hele hete zomer wordt of de stroom uitvalt). Door hier vooraf 
goed over na te denken, kun je met al die risico’s rekening houden bij het ontwerpen van 
het verblijf.  
Hierna begint het schetsen van het verblijf, waarna er natuurlijk daadwerkelijk gebouwd 
gaat worden. Omdat er vooraf zoveel denkwerk is verricht, verloopt het realiseren van het verblijf meestal heel 

https://www.hoekschewaardactief.nl/


vlotjes. En dat is precies wat ik de kinderen middels deze opdracht mee wil geven: Eerst denken en dan pas 
doen! 

Buiten deze opdracht doen we nog veel meer in de Schatkamer zoals 
bijvoorbeeld een zo’n hoog mogelijke toren maken met alleen 1 
velletje papier, een schaar en plakband of het binnen 5 minuten 
creëren van dier, een voertuig enz. met lego waarna de andere 
kinderen moeten raden wat jij gemaakt hebt.  
Ook hebben de kinderen een opdracht over de Grieken en Romeinen 
meegekregen om in de klas mee aan de slag te gaan. Deze opdracht 
voeren zij ook weer uit volgens de stappen van het TASC-model.  
Zoals u kunt lezen zitten we bepaald niet stil en wordt er in die 2 
uurtjes per week flink wat geleerd! 
 

BERICHT VAN DE OUDERRAAD 
Dinsdagavond 18 december hebben Oscar en Yulan, uit groep 
6, alle gemaakte kerst strijkkralen werkjes in het Sophia 
kinderziekenhuis uitgedeeld en deelgenomen aan de live 
uitzending van Sophia kinder tv. De zieke kinderen waren blij 
met onze knutsels. En wat hebben Oscar en Yulan het goed 
gedaan! Ook waren er dames van Rotterdam The Hague Airport 
aanwezig met een mooie gift. Wij hopen natuurlijk ook een mooi 
bedrag te kunnen schenken als onze kerstvieringen in de kerk 
geweest zijn.  
 

Voor de ouderraad is de drukste tijd van het schooljaar weer 
voorbij. We hebben de sintviering gehad en ook de kerstviering met het versieren van school is weer geweest. 

Wij willen iedereen heel hartelijk danken voor zijn of haar hulp! Zonder de hulp van ouders is het werk van de 
ouderraad bijna niet mogelijk. 

Vrijwillige ouderbijdrage  
Inmiddels komen de betalingen van de vrijwillige ouderbijdrage iets meer op gang. Mocht u dat nog niet 
gedaan hebben, 7 januari is de nieuwjaarsreceptie op school, dat is de volgende uitgave die we betalen van 
de ouderbijdrage.  

Rest ons u namens de ouderraad goede kerstdagen toe te wensen en een goed 2019. 

Nieuwjaarsreceptie 
Op maandag 7 januari 2019 zal de ouderraad de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie verzorgen. Alle kinderen en 
leerkrachten zullen in de middag getrakteerd worden op een lekker hapje en drankje. 
 
DE COLLECTE TIJDENS DE KERSTVIERING 
Na de kerstviering in de kerk hebben we een collecte gehouden. Het totale bedrag dat opgehaald is, zullen wij 
in de volgende nieuwsbrief vermelden.  

VILLA FONTE 
Wat een topjaar hebben we achter de rug bij de gezelligste Bso 
van Numansdorp! 

Afgelopen jaar hebben we nog veel meer lieve kinderen mogen 
verwelkomen bij ons op de Bso en wat is het een gezellige club! 

We spelen buiten, sporten veel en knutselen er op los. 

Natuurlijk zitten we dan ook in een hele leuke school en via deze 
weg willen wij basisschool De Bron bedanken voor de fijne 
samenwerking. 

En voor iedereen die dit leest hele fijne feestdagen toegewenst 
en een fantastisch 2019! 



Namens team Fonte, 

Karin, David, Tom, Rita en Jolanda 

 
BRIGADIEREN 
Na de kerstvakantie is er op dinsdag geen brigadier beschikbaar.  

Na de voorjaarsvakantie zijn wij helaas gedwongen om helemaal te stoppen met het 
helpen bij de oversteek van de Burgemeester de Zeeuwstraat omdat er geen 
volwassenen brigadiers zijn.  
 
HULP 
Gisteren hebben wij u om hulp gevraagd. Het is hartverwarmend om te merken dat er 
zoveel mensen om de familie heen staan. Omdat de school straks twee weken gesloten 
is en er zoveel mensen zijn die hun hulp willen aanbieden, is er een e-mailadres 
aangemaakt. De communicatie wordt vanaf dit e-mailadres aangestuurd. 
 
Wilt u hulp bieden, dan kunt u een mail sturen naar 

 
hulp@hervormdnumansdorp.nl 
 
Daarnaast is er de mogelijkheid om een app te sturen naar  
 
06-54 37 88 09 Contactpersoon: Marieke de Graaf 
 
Gelieve NIET te bellen, maar enkel gebruiken om een bericht achter te laten.  
 
KALENDER  
Datum: Activiteit Groep 
21 december  Nieuwsbrief januari  
24 december t/m 4 
januari 

Kerstvakantie Groep 1 t/m 8 

07 januari Nieuwjaarsreceptie van de OR (‘s middags) Groep 1 t/m 8 
9 januari Luizencontrole Groep 1 t/m 8 
25 januari  De nieuwsbrief   

 
Namens het team van De Bron wensen we iedereen…. 

(klik op onderstaande link) 

Dat de verbondenheid in 2019 nog sterker mag worden. 
 

Hele fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar 

 

 

mailto:hulp@hervormdnumansdorp.nl
https://www.youtube.com/watch?v=421FyAcC9qM

