
 
 
 
 

 
 

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2019 
 

KIND OP MAANDAG 
                                              In de week van 4 februari gaan de verhalen over het thema “Kan ik jou helpen?” Johannes 

4:46-54, 5:1-18 en 6:1-13. Een vader komt aan Jezus vragen of hij zijn kind beter kan maken. 
Jezus vraagt aan een zieke man bij het water van Betzata wat hij wil. En een grote groep 
mensen heeft eten nodig na een lange dag. Wie kan deze mensen helpen? En wat is daarvoor 
nodig? Jezus laat zien wat God voor mensen doet. 
“Onveilig” is het thema van de verhalen van week 7. Johannes 6:16-21, 7:1-17 en 8:1-11. In de 
verhalen van deze week gaat het over mensen die verlangen naar veiligheid. De leerlingen van 
Jezus komen in een storm op het meer terecht. Een vrouw wordt betrapt op overspel en bij 
Jezus gebracht met de vraag of ze gestenigd moet worden. In beide situaties zorgt Jezus voor 
veiligheid. Maar dat neemt niet weg dat ook hijzelf de onveiligheid kent: tijdens het 
Loofhuttenfeest blijkt dat zijn leven gevaar loopt. 

“Kijk maar goed !” is het thema van de verhalen van week 8. Johannes 9:1-41. Een blinde man wordt genezen; gelukkig 
maar, zou je zeggen. Maar eigenlijk begint het verhaal dan pas. De omstanders kunnen hun ogen niet geloven: Is dat 
echt de blinde man? Hoe kan het dan dat hij kan zien? Omdat ze het niet kunnen begrijpen, kunnen ze het ook niet 
geloven. Wie is er eigenlijk blind in dit verhaal? 
 
ZENDING 
Zoals u misschien weet ondersteunen wij als school financieel de projecten van Victory4All.  
Dit is een christelijke stichting in Zuid Afrika die kansarme kinderen goed onderwijs wil bieden. 
De oprichters, Johan en Astrid Vos, komen uit de Hoeksche Waard. Zij wonen en werken in 
Zuid Afrika met veel vrijwilligers. Wilt u meer weten over deze stichting dan raden wij u aan 
om de website eens te bekijken: www.victory4all.nl 
In elke groep staat er een potje waarin geld verzameld kan worden. Elke week op vrijdag 
wordt er gekeken hoeveel er in zit. Om de kinderen er meer bij te betrekken willen we dit in 
de hal zichtbaar maken door met papieren stenen een toren te bouwen. Eén steen 
vertegenwoordigt één Euro. Zo kan elke groep aan het eind van de week hun ‘steentjes’ 
bijdragen aan de toren. 

U wordt regelmatig op de hoogte gebracht in de nieuwsbrief hoe hoog de toren is! 

LIEF EN LEED 
Juf Rianne moet het even rustiger aan doen. Af en toe zal zij op school te zien zijn. Op dit 
moment wordt zij vervangen door juf Esmee (groep 3) en juf Shelley (groep 1i). 

Juf Aniek is op 15 januari geopereerd aan haar knie. Het gaat inmiddels alweer een beetje 
beter met haar, maar ze mag tot aan de voorjaarsvakantie haar knie niet teveel belasten. Ze 
wordt vervangen door juf Aemile op maandag en dinsdag en op woensdag t/m vrijdag door 
meester Ton.  

Juf Aniek gaat ervan uit dat zij zelf de adviesgesprekken zal doen met de leerlingen en ouders.  

Doordat juf Aemile op maandag en dinsdag voor de klas staat en zij woensdag werkt aan het 
project Curriculum.nu, kan het zijn dat u soms wat langer moet wachten voordat u 
antwoord krijgt op uw vragen.  

CULTUUREDUCATIE OP DE BRON 
Cultuureducatie levert een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling en competenties van 
kinderen, daarom willen wij ‘onze’ kinderen meer in aanraking gaan brengen met culturele 
activiteiten, als brede oriëntatie op de maatschappij en wereld. Tijdens de gehele 
basisschoolperiode willen wij onze leerlingen kennis laten maken met alle disciplines van 
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cultuur met als doel: 
 

* beelden, taal, muziek, spel en beweging kunnen gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken  
   en om er mee te communiceren. 
* leren reflecteren op eigen werk en dat van anderen. 
* enige kennis verwerven over en waardering krijgen voor aspecten van cultureel erfgoed.  

Samen met het team van ‘de Bron’ ben ik bezig met het opzetten van een plan om het cultuuraanbod bij ons op school 
in kaart te brengen en te zorgen voor voldoende aanbod van alle disciplines gedurende de gehele basisschoolperiode 
van uw kind. Via het CMK Hoeksche waard volg ik de cursus intern cultuur coördinator voor onze school. Mijn wens voor 
‘de Bron’ is: te komen tot een mooi gevarieerd aanbod van cultuureducatie in een doorgaande lijn van 4 tot 12 jaar.  
Indien u als ouder/grootouder of belangstellende iets wilt of kunt bijdragen voor ons cultuuronderwijs, in welke vorm 
dan ook, dan horen wij dit graag!  
Namens het team, Jannie v.d. Heiden. 

 

 
GEEN OVERSTEEK MEER NA DE VOORJAARSVAKANTIE! 
Helaas kunnen wij door het gebrek aan volwassen brigadiers geen bewaakte oversteek meer faciliteren.  

 

 

OVERBLIJF 
Na een oproep in de verschillende ‘groepsapps’ van alle groepen hebben we er gelukkig weer een aantal nieuwe  
overblijfkrachten bij gekregen. Natuurlijk kunnen we nog steeds (inval) overblijfkrachten gebruiken. Dus mocht u tijd en 
zin hebben dan bent u van harte welkom. We zullen altijd proberen dat u in de groep van uw eigen kind kan overblijven 
en uw kind dat nog niet op school zit mag (uiteraard) mee komen. Uw eigen kind blijft gratis over. De vergoeding voor 
het overblijven is €7,50.  
 
Gelukkig werkt het weer nog steeds mee dus kunnen we lekker buiten spelen. Voetballen blijft nog steeds favoriet maar 
ook verstoppertje en de duikelrekken blijven leuk. Een aantal kinderen uit groep 6 zijn serieus ‘Wie is de Mol??’ aan het 
spelen tijdens de overblijf. Ook wordt er fijn gekleurd en geknutseld in het stiltelokaal. Rianne is 20 januari begonnen 
om met de kinderen van groep 3 sneeuwpoppen te maken. Hier zullen we u in de volgende nieuwsbrief foto's van laten 
zien. 
 
Bij de kleuters draait alles ook goed en is het gezellig. Doordat de instroomgroep steeds voller wordt, wordt de 
overblijfgroep ook steeds voller. Vanaf 17 januari eten we daarom met zijn allen in de gymzaal. Op de foto's kunt u zien 
dat dat erg gezellig is. 
 

       
 
 
 
 
 
 



 
 
 
CONTACTMOMENTEN EN OUDERPORTAAL PARNASSYS  

 
Op maandag 18, donderdag 21 en dinsdag 26 maart zijn de contactavonden voor 
groep 1 t/m 7. U krijgt van tevoren een uitnodiging voor een gesprek. In de periode 
voorafgaand, zijn de toetsresultaten van Cito niet zichtbaar. Vanaf 11 maart zijn de 
resultaten weer zichtbaar.  
Zoals u wellicht in de schoolgids heeft kunnen lezen (hoofdstuk 10) zijn de leerlingen 
van groep 6 & 7 bij deze contactmomenten aanwezig.  
De ouders/verzorgers van groep 8 krijgen een aparte uitnodiging voor de 
adviesgesprekken samen met hun kind(eren).  

 
 
 
GYM GROEP 8 
Tot aan de voorjaarsvakantie gymmen de leerlingen van groep 8 van 13.15 uur tot 14.15 uur, zij 
mogen rechtstreeks naar de gymzaal gaan. 
Deze verschuiving komt doordat groep 5 & 6 speciale lessen in de gymzaal krijgen.  
 
 

 
COLLECTE VAN DE KERSTVIERINGEN  
De opbrengst van de kerstviering collecte voor Sophia is geteld:  
Een prachtig bedrag: € 779,00 voor het waardevolle werk van Sophia-TV! 
Het bedrag wordt z.s.m. naar het goede doel overgemaakt. 
 
 
 

 
EUROPA KINDERHULP 
Europa Kinderhulp helpt kinderen uit Nederland, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk met een 
korte vakantie bij een gastgezin. Deze kinderen groeien op in kansarme omstandigheden en 
kunnen de sores van thuis in de zomer even achter zich laten. Vorig jaar zomer heeft Europa 
Kinderhulp 1029 kinderen uit binnen- en buitenland kunnen helpen. Dat is mede dankzij uw 
steun! Wilt u ons opnieuw helpen? Meer informatie op de website: europakinderhulp.nl 
  

TRAINING PLEZIER OP SCHOOL VOOR KINDEREN UIT GROEP 8  
Met plezier naar de middelbare school! 
Zit je in groep 8 en ga je na de zomervakantie naar de middelbare school? Een spannend 
moment! Misschien word je wel eens gepest of vind je het moeilijk om vriendjes te maken. 
Dan is het extra spannend om naar een nieuwe school te gaan. Daarom is er een leuke 
zomercursus voor kinderen: Plezier op School! 
In de cursus Plezier op School leer je hoe je contact kunt leggen met andere kinderen en leer je 
opkomen voor jezelf.  

Ook leer je hoe belangrijk oogcontact, je houding en je stem is bij het maken van contact. De cursus Plezier op School 
duurt twee dagen en is in de laatste week van de zomervakantie. Rond de herfstvakantie kom je met de groep nog een 
keer bij elkaar. Kinderen die eerder aan de cursus hebben meegedaan voelden zich een stuk beter toen ze naar de 
middelbare school gingen. Rachelle werd geïnterviewd door de krant. Ze zei: “Ik heb geleerd om te denken: ik ben wel 
leuk! Het lukt allemaal heus wel! En als iemand onaardig tegen je is, moet je er gewoon een grapje van maken en vooral 
niet boos worden.” Haar ouders merkten meteen na de cursus dat Rachelle harder praatte en meer zelfvertrouwen had. 
Wil jij ook met plezier naar je nieuwe school? Misschien is deze cursus dan ook wel iets voor jou!  
En het is helemaal gratis!  
Je ouders kunnen je aanmelden bij Vivenz:  https://vivenz.nl/training/plezier-op-school/  of bellen met 088-1237000 
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VAKANTIEROOSTER 2019/2020 
Herfstvakantie 21-10-2019 t/m 25-10-2019  
Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 3-1-2020 
Voorjaarsvakantie 24-2-2020 t/m 28-2-2020 
Goede vrijdag en paasvakantie 10-4-2020 t/m 13-4-2020 
Meivakantie 20-4-2020 t/m 1-5-2020 
Studiedag personeel en bevrijdingsdag 4 en 5 mei 2020 
Hemelvaart 21-5-2020 t/m 22-5-2020 
Pinksteren 1-6-2020 
Zomervakantie 20-7-2020 t/m 28-8-2020 
 
 
 
 
KALENDER  

Datum: Activiteit Groep 

29 januari t/m 19 
februari 

Gymtijd veranderd naar 13.15 uur Groep 8 

1 februari Zwemmen  Groep 5/7 

6 februari De gebedsbriefjes worden opgehaald  Groep 1 t/m 8 

8 februari Zwemmen Groep 6/8 

13 februari De gebedsgroep komt bij elkaar om te bidden  

15 februari Zwemmen Groep 5/7 

22 februari Zwemmen Groep 6/8 

22 februari  Volgende nieuwsbrief  

25 februari t/m 3 maart Voorjaarsvakantie 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 & 7 

6 maart Luizencontrole Groep 1 t/m 8 

16 april In de middag is er éénmalig geen gym i.v.m. een 
ouderenmiddag. 

 

 

  


