
 

 

NIEUWSBRIEF MAART 2019 
 
KIND OP MAANDAG 

“Ik ben er voor jou” Johannes 10: 11-15 en 15: 1-17. Dit is het thema van de 
verhalen in de week van 4 maart. Jezus vergelijkt zichzelf met een herder en 
een wijnstok. Hij wil voor mensen zorgen en ze beschermen. Hij hoopt dat ze 
met hem verbonden blijven zodat ze kunnen groeien. Want zoals een plant 
alleen kan groeien als hij verbonden blijft met zijn wortels, zo kunnen 
mensen alleen groeien als ze verbonden blijven met God.  
In de week van 11 maart gaan de verhalen over “Als je bang bent” Johannes 
10:22-39 en 11:1-44. In de buurt van Jeruzalem is het gevaarlijk voor Jezus 
en zijn leerlingen; er zijn mensen die hem dood willen maken. Daarom zijn 
ze naar een veilige plek gegaan. Maar dan komt het bericht dat Lazarus ziek 

is. Zal Jezus bij Lazarus op bezoek gaan, of is dat te gevaarlijk? Na twee dagen gaan ze toch. Bij het graf van Lazarus 
gebeurt een wonder. 
“Help,help, hoera!” is het thema van de verhalen in de week van 18 maart. Johannes 11:45-47 en 12:1-19. Er klinken 
verschillende geluiden door elkaar. Veel mensen juichen voor Jezus, ze zijn blij om wat hij doet en wie hij is. Maar er 
zijn ook mensen die het maar niks vinden. Zij willen dat er een einde komt aan Jezus’ optreden.  
In de laatste week van maart gaan de verhalen over “Moet het echt?” Johannes 12:20-36 en 13: 1-30. Jezus vertelt 
zijn leerlingen wat er zal gaan gebeuren:  Hij zal dood gemaakt worden en weer opstaan. Moet dat echt? Tijdens een 
maaltijd knielt Jezus neer en wast de voeten van zijn leerlingen. Hoort dat wel zo, een meester die de voeten van zijn 
leerlingen wast? Het moet echt zo, vertelt Jezus. Als je bij hem wilt horen, moet je worden zoals hij. 

SCHOOLVOETBAL 2019 
De groepen 5 t/m 8 gaan ook dit jaar weer meedoen met het schoolvoetbal. We doen dit 
schooljaar alleen de rondes binnen de Hoeksche Waard.  We nemen niet meer deel aan de 
finales buiten ons eiland. We hopen dat NSVV de voetbalvelden weer ter beschikking stelt. 

Op 2 maart starten de voorrondes voor de groepen 7 & 8  
en bij slecht weer wordt dit 27 maart. 
Op 3 april mogen de groepen 5 & 6 aantreden,  
met als uitloop datum 10 april 

We hopen op een gezellige, sportieve middag met veel supporters.  
Dus kom allemaal aanmoedigen. De kinderen rekenen op jullie steun!  

 

 
 

 
 
 
 
  
Op donderdag 21 maart a.s. doen de kinderen van de Schatkamer en de Kangoeroeklas mee aan de wereldwijde 
wiskundewedstrijd W4Kangoeroe. Een hele leuke en uitdagende reken- en wiskundewedstrijd waarmee ook prijzen 
te verdienen zijn!  
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DE BLOEMETJES EN DE BIJTJES (Week van de lentekriebels)  
Elke school moet jaarlijks seksuele voorlichting geven aan de leerlingen. Op de Bron hebben we samen met de 
leerkrachten gekozen voor onderwerpen die passen bij de leeftijd van de kinderen.  
In de week van 18 t/m 22 maart gaan wij werken over de volgende onderwerpen.  
U mag erop rekenen dat we hier zorgvuldig mee omgaan, op een wijze die past binnen onze identiteit. 

 

Groep: Onderwerpen: 

Groep 1 & 2 Ik vind jou lief 
Wil je mijn vriendje zijn? 

Groep 3 Jongens en meisjes. 
Hoe ben jij geboren? 

Groep 4 Hoe ben jij geboren? 
Wie vind je speciaal? 

Groep 5 Dit ben ik.  
(Kwaliteiten en talenten/wat maakt iedereen 
zo speciaal?) 
Zullen we vrienden zijn?  
(Hoe word je vrienden en hoe onderhoud je 
vriendschappen?) 

Groep 6 Gezocht een vriend. 
Verliefd. 

Groep 7 Vriendschap en verliefdheid. 
Internetvrienden. 
Mannen en vrouwen. 

Groep 8 Puberteit. 
Verliefdheid en verkering. 
Wat zie jij in de media? 
Verliefdheid en seksuele oriëntatie. 

 
DE KMR VRAAGT UW HULP!  

 

Op ons schoolplein ligt de speelbuis. 
De buis zou wel een likje verf kunnen gebruiken  
Wie wil ons helpen?  

Opgeven bij de KMR-leden:  
Lea, Mik, Lea , Bjorn, Niek, Boas, Lisa en juf Nel 

 
 

 
VERKEERSPROJECT GROEP 3 EN GROEP 4 
Maandag 25 maart gaan de kinderen uit groep 3 aan de slag met verkeer (fietsvaardig).  
De kinderen krijgen deze middag praktijklessen aangeboden op het schoolplein.  
De lessen zijn gericht op het beheersen van de fiets. 
Dit is een voorwaarde om veilig te kunnen fietsen in het verkeer. 
Op maandag 1 en 8 april krijgen de kinderen uit groep 4A en 4B de praktijklessen aangeboden op het plein. 
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SCHOOLREIS 

 
Op dinsdag 28 mei gaan we weer op schoolreis.  
Dit jaar gaan we met de bovenbouw (groep 4 t/m 7) naar Duinrell  
in Wassenaar. 

 
De onderbouw (groep 1 t/m 3) gaat op deze dag naar Avifauna  
in Alphen a/d Rijn.  
Nadere informatie (bijv. vertrektijden e.d. ) volgt.  

Van de penningmeester van de OR zal u te zijner tijd een 
betalingsverzoek krijgen voor dit leuke uitstapje.  
 

Noteer de datum alvast in uw agenda, zodat u ons massaal kunt uitzwaaien. 

 
 

KAMP GROEP 8 
Het duurt nog wel even, maar we zijn al aan het aftellen: Het kamp van groep 
8. Dit jaar zullen we op kamp gaan van 6 t/m 8 mei. Tussen Tilburg en 
Eindhoven vindt u het kleine dorpje Westelbeers. Midden in al dat groen en 
tussen de typisch Brabantse beken staat onze accommodatie ‘De Roerdomp’. 
Een mooie boerderij waar wij deze dagen een onvergetelijke tijd gaan beleven 
met elkaar! Meer informatie zal volgen in de kampbrief die u in maart zal 
ontvangen.  

 
SCHOOLFOTOGRAAF 
Op maandag 13 mei komt de schoolfotograaf bij ons op De Bron.  
Dit jaar zal dat RW Fotografie uit Mijnsheerenland zijn.  
Verdere informatie volgt nog in de volgende nieuwsbrief. 
 
 
 
 

 
OUDERRAAD 
Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn we weer op zoek naar nieuwe leden in de OR.  
Om diverse redenen treden er een aantal leden af en zijn we dus op zoek naar nieuwe 
enthousiaste ouders die ons willen komen helpen. De OR is een groep enthousiaste ouders 
die helpen bij diverse activiteiten binnen school. Dit allemaal ten behoeve van onze 
kinderen! Mocht het u leuk lijken om hier een actieve bijdrage aan te leveren en wilt u graag 
wat extra doen voor uw kind(eren), laat het ons dan weten!  
Voor aanmelden en informatie kunt u contact opnemen met Esther Schiebergen, 
estherenbas@hetnet.nl of 06-13421610. 
 
POSTBUS 
De school krijgt regelmatig de vraag om informatie door te geven. Wij hebben op de website een ‘kopje’ gemaakt 
met POSTBUS. Wij zullen hierop binnenkomende informatie plaatsen. Nu zijn er van Kivido Nieuwsbrieven 
binnengekomen en activiteiten voor komende voorjaarsvakantie door ‘Hoekse Waard Actief’. Leuk om even een 
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kijkje te nemen. Even doorscrollen naar beneden…...  
VILLA DRUPPEL 
Hierbij een stukje van onze kanjers van Villa Druppel, onze 
peutergroep in Basisschool de Bron. 
Wij willen graag vertellen hoe leuk en gezellig het bij ons is! 
Elke dag is anders, maar toch ook hetzelfde. We zingen 
liedjes in de kring en lezen verhaaltjes, we knutselen er op 
los en hebben een speciaal vriendje op de groep, Puk 
genaamd. Ook krijgen we vaak bezoek van juffen of 
meesters die iets leuks komen doen bij ons, zoals 
bijvoorbeeld voetjebal, gym, dans, hockey en muziek. Ook 
hebben wij onze eigen levensechte Kivi en Puk die ook wel 
eens op bezoek komen. Dat is echt reuze gezellig!   
Er is nog plek op onze groep voor wat meer kindjes, dus kom 
gerust eens langs! 
 
STAKEN 15 MAART 
Op vrijdag 15 maart aanstaande is er een landelijke stakingsdag. Op De Bron is er één groep die deze dag geen les 
heeft. Hier is desbetreffende groep al over geïnformeerd. Heeft u niets gehoord dan is het een gewone schooldag 
voor uw kind(eren). 
 
KALENDER  

Datum: Activiteit Groep 

25 februari t/m 1 maart Voorjaarsvakantie Groep 1 t/m 8 

02 maart 
Bij slecht weer:  
27 maart 

Schoolvoetbal  Groep 7 en 8 
Toeschouwers van harte welkom! 

06 maart  Luizencontrole Groep 1 t/m 8 

08 maart Zwemmen Groep 5/7 

11 maart Ouderportaal gaat weer open  

15 maart Zwemmen Groep 6/8 

18 t/m 22 maart Week van de lentekriebels Groep 1 t/m 8 

18, 21 en 26 maart Contactavonden  Ouders/verzorgers groep 1 t/m 5 

18, 21 en 26 maart Contactavonden Ouders/verzorgers en leerlingen  
groep 6 en 7 

22 maart Zwemmen Groep 5/7 

25 maart Fietsproject Groep 3 

27 maart Rapporten mee  

29 maart Zwemmen Groep 6/8 

29 maart Volgende nieuwsbrief  

01 april Fietsproject Groep 4A 

03 april Open Dag  

03 april 
Bij slecht weer: 
10 april 

Schoolvoetbal Groep 5 en 6 
Toeschouwers van harte welkom! 

07 april Scholendienst  

08 april Fietsproject Groep 4B 

16 april In de middag is er éénmalig geen gym i.v.m. 
een ouderenmiddag. 
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NAMENS HET TEAM VAN DE BRON! 
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