
NIEUWSBRIEF JULI 2019 
KIND OP MAANDAG 

 
Week 27 ■ 01/07 - 05/07 Wil je nog meer? 1 Koningen 21: 1-29 en 2 Koningen 2: 1-18 
Koning Achab heeft bijna alles, maar wil toch nog meer. Door een list van Izebel krijgt hij de 
wijngaard van Nabot te pakken, maar Elia spreekt hem namens God aan op zijn gedrag. Later 
horen we dat Elia’s opvolger Elisa dubbel wil delen in zijn geest. Wil hij nog meer? 

Week 28/34 ■ 08/07 - 12/07 of 19/08 - 23/08 Ik zie je verdriet 2 Koningen 4: 8-37 
Elisa is de opvolger van Elia. In Sunem vertelt hij een vrouw dat ze een kind zal krijgen. Na een 
paar jaar sterft het kind, kan Elisa nu iets doen? De profeet laat zien dat God mensen niet 
alleen laat in hun verdriet. 

Week 29/35 ■ 15/07 - 19/07 of 26/08 - 30/08 Hoe stoer ben je? 2 Koningen 5: 1-27 
Naäman is een stoere, sterke legeraanvoerder. Maar hij is ook kwetsbaar: onder zijn pantser draagt hij een ernstige 
huidziekte met zich mee. Hij gaat naar Elisa voor genezing, maar dit loopt anders dan verwacht. 

 
ZENDING 

In de nieuwsbrief van april lieten we u weten dat we al 309 euro hadden gespaard. Momenteel 
komt er nog eens 347 euro bij. De muur van steentjes zit tot aan het plafond,  maar we sparen 
door tot de vakantie en in het nieuwe schooljaar rekenen we ook weer op de steun van de 
kinderen.  

 
INLOOP EN RAPPORT 
Op woensdag 10 juli a.s. van 12.15 - 13.30 uur kunt u samen met uw kind(eren) het rapport en/of het 
werk komen bekijken. Deze kunnen daarna mee naar huis. Bij het rapport zit ook een 
gespreksformulier voor de startgesprekken in september.  

GEZOCHT 
Voor onze school zijn wij dringend op zoek naar interieurverzorgers/sters. De werkzaamheden 
betreffen het schoonmaken van onze school. Voor meer informatie Bahri Erdogan, 06-41103003.  

AFSCHEID 
 

Binnenkort nemen wij afscheid van juf Gerda, die met pensioen gaat en juf Rianne, die naar een 
andere school gaat. We bedanken ze voor hun jarenlange inzet voor onze school en wensen ze 
het allerbeste voor de toekomst. Er is gelegenheid om na schooltijd de juffen gedag te zeggen. 
Juf Gerda op vrijdag 12 juli in het speellokaal en juf Rianne op dinsdag 16 juli in het lokaal van 
groep 3.  

TROUWEN 

 
Op vrijdag 19 juli gaat  

 

juf Leonie trouwen!  
  

De kinderen van groep 1i zijn 

uitgenodigd bij de ceremonie en 

kinderreceptie. 

                                We wensen juf Leonie en Henri een fijne huwelijksdag en veel geluk! 

 



INSCHRIJVEN  
Wordt uw zoon of dochter volgend schooljaar Maak snel een afspraak of lever het inschrijfformulier in.  

 
 
 
WORKSHOP DRUMTASTIC 
Op dinsdag 9 juli krijgen de groepen 3 t/m 7 in het kader van CULTUUR  
een workshop ‘Drumtastic’, een swingende drum workout op een fitnessbal!  
Om 11.45 uur is er een presentatie op het plein voor leerlingen en ouders. 
Uit elke groep doen een aantal kinderen aan deze presentatie mee. 
 
 

WORKSHOP BOOMWHACKERS 
Op dinsdag 9 juli krijgen de kleuters ook in het kader van CULTUUR  
een workshop ‘Boomwhackers’, vrolijk gekleurde plastic buizen, die ieder een andere 
toonhoogte hebben. Boomwhackers bespeel je door de buizen ergens tegenaan te slaan. 
Om 11.15 uur is er een presentatie op het kleine plein achter de school voor de kleuters 
en ouders. Uit elke groep doen een aantal kinderen aan deze presentatie mee.   

 
MISSION SYMPHONIC 
De groepen 7 en 8 hebben deelgenomen aan het project Mission Symphonic. De kinderen 
hebben kennisgemaakt met bekende klassieke muziekstukken zoals o.a. Bach, Mahler en 
Beethoven. 
Vervolgens zijn we naar de Doelen in Rotterdam geweest om te gaan kijken naar een 
voorstelling van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Voorafgaand aan deze voorstelling 
hebben de leerlingen zangles gekregen van ZangExpress zodat ze echt onderdeel werden van 
het orkest. Het was een erg mooie voorstelling en een gave ervaring! 
 

POSTBUS 
In onze POSTBUS kunt u informatie lezen over de Jeugdgezondheidszorg, die elk schooljaar de kinderen van groep 2 en 
groep 7 uitnodigt voor een ontwikkelingsonderzoek. 
 
SCHOOLGIDS/KALENDER 
In het nieuwe schooljaar ontvangt u als ouder/verzorger aan het begin van het schooljaar i.p.v. de schoolgids een 
kalender met daarop alle belangrijke data voor het komend schooljaar. De schoolgids is te lezen op onze site. 
 
DE LAATSTE SCHOOLDAG  
Doordat we geen gebruik hebben hoeven te maken van de uren die wij beschikbaar moeten houden voor een 
calamiteit, zijn alle leerlingen op vrijdagochtend 19 juli a.s. vrij. Op donderdagmiddag 18 juli komen alle leerlingen via de 
hoofdingang naar buiten. Ook de kleuters!  
 
BERICHT VAN DE OUDERRAAD 

 
Binnen de OR nemen er dit jaar vier leden afscheid, eerder dit jaar 
heeft een ouder i.v.m. privé omstandigheden al afscheid 
genomen. Aftredende leden dit jaar zijn Talitha Visser, Jolijn Vos 
en Sonja de Graaf we zullen hun inzet en enthousiaste ontzettend 
missen en willen ze dan ook enorm bedanken voor alle trouwe 
jaren. Blij zijn we wel om u te kunnen melden dat we versterking 
krijgen met ingang van het nieuwe schooljaar van 4 nieuwe  
ouders en wel; Erika, Sandra, Sabina en Marloes. Ook willen we 

iedereen bedanken die ons op welke manier ook heeft geholpen het afgelopen schooljaar en hopen dan ook volgend 
jaar weer een beroep op u te mogen doen want zonder uw hulp is het niet haalbaar om alle activiteiten te organiseren! 
Vanuit de hele OR groep en de kinderen, BEDANKT!!! 
 
  
 

 

https://debron.csgdewaard.nl/
https://debron.csgdewaard.nl/


GROEP 8/MUSICAL 
Op dinsdag 16 juli is de musical en afscheidsavond van groep 8. Deze zal 
plaatsvinden in Gereformeerde kerk ‘De Hoeksteen’ te Numansdorp. Iedere 
leerling mag deze avond 4 gasten meenemen. De deuren zullen om 18.45 uur 
opengaan en de musical start om 19.00 uur. Aansluitend is gelijk het 
afscheidsmoment en zullen we om 21.30 uur met elkaar proosten op een mooi 
schooljaar. ’s Middags zullen de leerlingen van groep 8 van 13.30 uur – 15.15 
uur de generale repetitie opvoeren voor de leerlingen van groep 4 t/m 7. De 
broertjes en zusjes uit lagere groepen mogen ook mee                                      ‘s 
middags. Uiteraard zijn deze middag ook broers, zussen, opa’s en oma’s 
welkom die ’s avonds niet mee kunnen (maximaal 2 gasten). 

 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 

Van woensdag 3 juli t/m vrijdag 5 juli liggen de gevonden voorwerpen in de 
hal uitgestald. Als u nog wat mist? Neem dan even een kijkje. Na deze datum 
wordt alles weggedaan. 
 
 
 
 
 
 

 
WELKE GROEP ZIT WAAR, VOLGEND JAAR 

  
  

 



KALENDER  

1 juli Ouderportaal gaat weer open  

9 juli Workshop Drumtastic 
Presentatie om 11.45 uur op het plein 
Bij regen of extreme hitte zal er geen presentatie zijn  

Groep 3 t/m 7 

9 juli Workshop Boomwhackers 
Presentatie om 11.15 uur op het kleine plein 
Bij regen of extreme hitte zal er geen presentatie zijn 

Groep 1i, 1 en 2 

10 juli Vandaag gaan de rapporten en/of werk mee 
Alle ouders en verzorgers zijn van harte welkom om te komen 
kijken tussen 12.15 en 13.30 uur 

Groep 1i t/m7  

12 juli Afscheid juf Gerda en juf Rianne na 12.15 uur  

12 juli Eindfeest Groep 8 

15 juli Groep 1i gaat opzomeren: bij hun ‘nieuwe’ juf kijken  Groep 1i 

16 juli ‘s Middags is er een generale repetitie van de musical van groep 8 
in de Hoeksteen 

Groep 4 t/m 7 

16 juli ‘s Avonds is het officiële afscheid van groep 8 met de musical  

17 juli 9.00 - 9.45 uur: opzomeren! Groep 1 t/m 7 

17 juli  Vandaag gaan de luizenzakken mee naar huis  

18 juli Verhuisdag  

18 juli De kinderen mogen vandaag meenemen: 
- Spelletje 
- Computerspelletje groep 3 t/m 7 (mogen NIET op social media) 
- Picknickkleden (kleuters) 
Er worden vandaag ook verschillende films gedraaid 

 

19 juli  Alle leerlingen vrij Begin van de vakantie! 

19 juli Juf Leonie gaat trouwen  

2 september 1e schooldag (graag de luizenzakken weer mee!)  

 

Namens het team van De Bron: 

voor het vertrouwen, de steun, uw hulp!  
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 
 

 


