
 
NIEUWSBRIEF JUNI 2019 

KIND OP MAANDAG 
 
Week 23 ■ 03/06 - 07/06  Geef het door!  
Handelingen 1: 12-26, 2: 1-13 en 3: 1-10 
Na de hemelvaart van Jezus weten de leerlingen niet goed hoe 
het verder moet. Maar er gebeurt een wonder: De Geest van God 
komt over hen. Ze raken in vuur en vlam en gaan door met het 
werk dat Jezus gedaan heeft. Dat gaat zó ver, dat zelfs een 
verlamde man weer gaat lopen. 
 

Week 24 ■ 11/06 - 14/06 Wie kun je vertrouwen? 1 Koningen 17: 1-24 
Koning Achab vertrouwt op de god Baäl, Elia vertrouwt op de God van de Israël. In Zijn naam zegt de profeet dat 
er droogte zal zijn in het land. Later vraagt Elia een weduwe om hem haar laatste eten te geven, God zal ervoor 
zorgen dat zij ook genoeg heeft. Durft zij daarop te vertrouwen? 

Week 25 ■ 17/06 - 21/06 Water en vuur 1 Koningen 18: 20-46 
De Israëlieten moeten kiezen tussen Baäl en de Heer. Die twee gaan niet samen, het is de één of de ander. Om 
te laten zien dat God macht heeft, stelt Elia voor dat ze om vuur zullen bidden. De profeten van Baäl bidden zich 
een ongeluk, maar worden niet gehoord. Elia’s gebed wordt wel verhoord, zelfs nadat hij het altaar eerst onder 
water zet. 

Week 26 ■ 24/06 - 28/06 Je bent niet alleen 1 Koningen 19: 1-21 
Izebel, de vrouw van koning Achab, staat Elia naar het leven. Hij vlucht en komt terecht onder een bremstruik, 
waar hij God vraagt om een eind aan zijn leven te maken. Na een reis van veertig dagen komt Elia bij de Horeb, 
waar hij de Eeuwige ontmoet. Elia is niet alleen. 

GEBOREN 

 
                 💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙 

 
                 Op 5 mei 2019 is ZEV geboren,  

zoontje van Juf Michelle.  
We feliciteren juf Michelle en haar gezin  
en wensen ze veel geluk met elkaar! 
 
   💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙 

 
 
EVEN VOORSTELLEN 
Graag stel ik me via deze nieuwsbrief aan u voor. Ik ben Tejo Vink en sinds een paar weken 
interim directeur van de Bron. Ik ben jarenlang directeur van CBS De Regenboog in 
Zuid-Beijerland geweest en heb ook jarenlang op het bestuurskantoor van CSG De Waard 
gewerkt. Vorig jaar ben ik met pensioen gegaan, maar nu dus even niet meer.  
Ik woon in Zuid-Beijerland, ben getrouwd, heb drie kinderen en inmiddels 5 kleinkinderen. 
Twee dagen in de week ben ik met veel plezier oppasopa.  
De eerste contacten op de Bron waren erg prettig, fijne collega’s en een goede sfeer op 
school. Tevens heb ik al kennisgemaakt met diverse ouders (waaronder een aantal 
oud-leerlingen). Samen met het team van de Bron zullen we ons blijven inzetten voor goed 
onderwijs voor uw kind. Met uw steun daarbij gaat dat vast lukken.  
 



 
KAMP GROEP 8 

We zijn on a roadtrip to the USA geweest. Zo hebben we de marathon gerend in New 
York, een bezoek gebracht aan een casino in Las Vegas en we hebben mogen genieten 
van professionele optredens in the glitter and glamour van Hollywood. Vervolgens zijn 
we als echte cowboys en indianen met een (party) huifkar verder getrokken. Na 3 dagen 
genieten werden we met de privé jets van American Airlines weer opgehaald en 
teruggebracht naar Numansdorp. Home Sweet Home. HET WAS EEN SUPER KAMP!!! 
 

EINDTOETS GROEP 8 
Dit schooljaar heeft groep 8 meegedaan aan de IEP Eindtoets voor groep 8. De score voor onze school is dit 
schooljaar 82,2. Deze uitslag wordt op de volgende manier bekeken. Voor de IEP toets geldt een ondergrens en 
een bovengrens. Groep 8 scoort met deze score boven de ondergrens van 79,9 en boven het landelijk 
gemiddelde van 81,8. De onder- en bovengrens staan vast in een tabel van de onderwijsinspectie. 

Wij zijn heel blij met het resultaat van de eindtoets! Alle leerlingen hebben hun definitieve advies gekregen en 
staan op hun nieuwe school ingeschreven. Hieronder een overzicht naar welke niveaus de leerlingen van groep 8 
uitstromen: 
  

Vmbo-bl Vmbo-kl Vmbo-gl/tl Vmbo-tl/ha
vo 

Havo Havo/vwo Vwo 

5 2 9 2 1 5 6 

 

OVERSTEEK 
 
Zoals u allemaal wellicht weet staan er sinds de voorjaarsvakantie geen 
verkeersbrigadiers meer op de zebra bij de Burg. de Zeeuwstraat. Helaas waren er 
te weinig kinderen en ouders die verkeersbrigadier wilden zijn. In de huidige 
groepen 6 en 7 zijn een groot aantal kinderen bereid om in het volgende schooljaar 
een aantal weken op 1 vaste dag te gaan brigadieren. Na overleg met juf Jannie in 
‘t Veld hebben Sandra de Clerck en Judith van Oeveren zich bereid verklaard om de 
coördinatie van het brigadieren op zich te nemen. De kinderen hebben een brief 
meegekregen. Nu zijn we op zoek naar ouders (of opa’s, oma’s, enz) die willen 
helpen met brigadieren. Omdat de zomervakantie in zicht is, is er enige haast 

geboden met het werven van verkeersbrigadiers. Op de brief kunt u aangeven op welke dag en voor welke 
periode u kunt brigadieren. Wilt u deze brief uiterlijk maandag 3 juni inleveren bij de leerkracht van uw kind. 
Sandra zal hier dan een rooster voor maken en dat aan uw kind meegeven of naar u mailen. We zullen in overleg 
met de leerkrachten en politie op 6 juni om 13:30 uur informatie over het brigadieren geven en daarna gaan we 
oefenen op de zebra zodat de kinderen (en aanwezige ouders) weten hoe het brigadieren werkt. 
We hopen op veel aanmeldingen, want hoe meer aanmeldingen hoe korter uw periode zal zijn en we de 
kinderen weer een jaar veilig kunnen laten oversteken. 

 
Als u nog vragen heeft kunt u ons mailen op het volgende e 
mailadres: brigadierendebron@gmail.com  
of bellen/appen met Sandra 06-36205389 of Judith 06-23176441.  

 
 

 

 

mailto:brigadierendebron@gmail.com


POSTBUS 
In onze postbus is weer nieuwe informatie te vinden over Hoeksche Waard Actief. Even naar beneden 
scrollen….. 

VAKANTIEBIEB  
 
 
 
 

Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, 
want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI-niveau. De VakantieBieb stimuleert kinderen om 
te lezen tijdens de zomervakantie en biedt een brede selectie van maar liefst 50 e-books voor het hele gezin. De 
VakantieBieb-app is een zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te downloaden in de App Store en Google 
Play Store. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek. 
De VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwassenen beschikbaar. De VakantieBieb 
is geopend tot en met 31 augustus.  
 
GEBEDSGROEP  
Op woensdag 5 juni worden de briefjes uit de olifanten opgehaald en op woensdag 19 juni komt de gebedsgroep 
weer bij elkaar om deze punten mee te nemen in het gebed voor school. 
De groep rekent op veel briefjes, ook omdat het weer de laatste keer is van dit schooljaar. 
 
KALENDER  

Datum: Activiteit Groep 

03 juni  V.O. fietsroute Groep 8 

05 juni Juf Jannie van der Heiden viert haar verjaardag. 
De kinderen mogen verkleed naar school 
komen. 

Groep 4B 

06 juni Informatie brigadieren  Groep 6 en 7  
en volwassen brigadiers 

07 juni Het ouderportaal gaat dicht  

09 en 10 juni Pinksteren (2e Pinksterdag vrij) Alle leerlingen 

11 juni Uitstapje naar het HWL Groep 4A 

12 juni Paardenmarkt Alle leerlingen vrij 

14 juni Juf Nicolette viert haar verjaardag Groep 5 

28 juni  Nieuwsbrief juli mee  

 
 
 

 

https://debron.csgdewaard.nl/

