
 

 

NIEUWSBRIEF APRIL 2019 
 
KIND OP MAANDAG 

In de week van 1 april is het thema van de verhalen “Ik vecht voor jou” 
Johannes 13: 31-38 en 18:1-27. Petrus wil een echte vriend voor Jezus zijn. 
Maar kan hij dat ook? Kun je iemand blijven helpen als je zelf bang en 
onzeker wordt? Bij het vuur zegt Petrus drie keer dat hij Jezus niet kent. In 
de week van 8 april gaan de verhalen over “Is dit de koning?” Johannes 18: 
28-40 en 19:1-37. Jezus wordt bij Pilatus gebracht. Hij wordt geslagen en 
uitgelachen. Is dat nou een koning? Uiteindelijk sterft Jezus aan het kruis. 
Hij lijkt wel een misdadiger. Moet het verhaal dan zo aflopen? Het thema in 
de week van 15 april is  “Jezus leeft!” Johannes 19: 38-42 en 20:1-23. Jezus 
wordt begraven, maar op de derde dag is het graf leeg. De dood is 
overwonnen, Jezus leeft! 
 

SCHOLENDIENST 
Op zondag 7 april 2019 is er weer een scholendienst.  
Het thema dit jaar is: Ik kom op voor jou! 

Je bent om 10.00 uur welkom in de Nederlands Hervormde kerk in Numansdorp. 
Met medewerking van Christelijke basisschool De Bron, 
kinderkoor “K@njerkidz” en De Gelegenheidsband 
Voorganger: ds. C.D. van Alphen 
Organist: dhr. E. Olislagers 
 
 

POSTBUS OP ONZE WEBSITE 

 
Op de website is een ‘kopje’ POSTBUS. Hierop wordt 
binnenkomende informatie geplaatst. Dit keer is er informatie over 
judo! Leuk om even een kijkje te nemen. Wel even doorscrollen 
naar beneden…...  
 

 

 

 

KONINGSSPELEN 
Ook dit jaar willen wij de sportdag weer samen laten vallen met  
de Koningsspelen 2019.  

Deze sportdag zal plaatsvinden op vrijdag 12 april 
2019.  
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De groepen 1 en 2 blijven op het eigen schoolplein en zullen hier sportief bezig zijn. 

De groepen 3 t/m 8 nemen deel aan de Koningsspelen, georganiseerd door Hoeksche 

Waard Actief.  

Iedere klas krijgt in totaal drie workshops van 30 minuten, welke allemaal aangeboden 

worden door verenigingen, aanbieders en trainers. 

De Koningsspelen voor de groepen 3 t/m 8 zal plaatsvinden op de sportvelden van NSVV. 

We starten om 08.30 uur allemaal op school. De kinderen worden om 10.00 uur verwacht 

op het sportveld. Groep 3 en 4 worden gebracht door ouders. De groepen 5 t/m 8 gaan op 

de fiets, onder begeleiding van de leerkrachten. Zoals elk jaar wordt er gestart met een 

leuke warming-up, daarna gaan de spellen van start.  

De koningsspelen voor de groepen 3 t/m 8 zijn om 12.00 uur afgelopen. U kunt uw kind bij de leerkracht ophalen. De 

kinderen vanaf groep 5 mogen zelf naar huis, tenzij u bij de leerkracht heeft aangegeven dat u uw kind zelf komt 

ophalen. Ook de BSO is ingelicht en komt de kinderen bij NSVV ophalen.  

De groepen 1 en 2 zijn gewoon om 12.15 uur uit. 

  

 PAASVIERING 

Op donderdag 18 april vieren wij Pasen op school.  
De Ouderraad zal weer een heerlijke Paaslunch verzorgen. 

Wilt u uw kind(eren) op woensdag 17 april een bord, beker en bestek 
voorzien van naam meegeven in een plastic zak?  
De leerlingen zijn op donderdag 18 april om 14.00 uur uit. 

OUDERRAAD 
Voor een volledige bezetting van onze ouderraad zijn we nog steeds op zoek nog nieuwe 
leden. Dus lijkt het u leuk om wat extra’s te doen op school, te helpen bij diverse 
activiteiten samen met een enthousiaste groep ouders, laat het ons dan weten!!  
Voor informatie en aanmeldingen kunt u contact met ons opnemen, Esther Schiebergen 
06-13421610 of via de mail; estherenbas@hetnet.nl  
  

Volgende week kunt u een e mail verwachten met daarin de betaling van de schoolreis of 
het schoolkamp. 
Indien u meerdere kinderen op school heeft, krijgt u per kind een email met daarin een link 
om via Ideal de betaling te doen. 
Wij zouden het heel fijn vinden als u die e mail direct in behandeling kunt nemen en de 
betaling wilt doen. 
Het is veel werk alles weer sluitend te krijgen, dus graag uw medewerking hierin. 

 
 
 
SCHOOLFOTOGRAAF 
Op maandag 13 mei komt de schoolfotograaf bij ons op De Bron.  
Dit jaar zal dat RW Fotografie uit Mijnsheerenland zijn.  
Alle kinderen en broertjes en zusjes van de Bron gaan op de foto. Ook zullen er 
groepsfoto’s gemaakt worden. Voor verdere informatie verwijzen we u naar de website 
van de fotograaf. 
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ZENDING  
 

Er is al € 309,06 overgemaakt naar Victory4all.  
Super!  
Wat hebben we gespaard met z’n allen.  
Maar…...we gaan gewoon verder. 
We maken de muur dikker. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

KIVIDO 
Hallo allemaal! 
Hier een stukje van onze Spetters van Villa Spetter. Het voorjaar 
komt eraan en wij hebben er zin in! We spelen alweer heerlijk 
elke dag buiten en daar genieten we van. Puk gaat ook altijd mee 
en soms is hij zo vies dat hij in bad moet zoals op de foto te zien 
is. 

Ook ontstaan er bij ons vriendschappen voor het leven ☺ 

Lieve groetjes van Villa Druppel! 

 

 
 
HERHAALDE OPROEP VAN DE KMR!  

 
 
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 
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KALENDER  

01 april Fietsproject Groep 4A 

03 april Open Dag en peuterochtend  

04 april Theorie examen verkeer Groep 7 

05 april Praktijk examen verkeer Groep 7 

03 april 
Bij slecht weer: 
10 april 

Schoolvoetbal Groep 5 en 6 
Toeschouwers van harte welkom! 

07 april Scholendienst  

08 april Fietsproject Groep 4B 

10 april Lenteknutsel  

10 april De gebedsgroep komt bij elkaar  

12 april Koningsspelen 2019 Groep 1 t/m 8 

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

 

17 april bord/beker/bestek voorzien van naam 
meenemen in een plastic zak.. 

Groep 1 t/m 8 

18 april Paasviering in de klas 
Aan het eind van de ochtend een paaslunch 

Groep 1 t/m 8 
De school gaat om 14.00 uur uit. 

19 april t/m 5 mei Vakantie  
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