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KIND OP MAANDAG: DEZE VERHALEN VERTELLEN WE 
De komende weken vertellen we verhalen uit Genesis, uit het begin van de mensheid. We vertellen verhalen over 
‘waarden’: zorgen voor elkaar, de waarde van mensen en dingen, echtheid en leugen. 
 
We vertellen over Hagar - zij wordt met haar zoon Ismaël de woestijn in gestuurd. Abraham wordt met zijn zoon 
Isaak de berg op gestuurd, waar hij hem moet offeren. Hoe loopt dat allemaal af? 
En wie zorgt er nog voor kinderen, als hun ouders dat niet kunnen? Wie zorgt voor ouders, als ze niet weten hoe het 
verder moet? 
 
De knecht van Abraham moet een vrouw zoeken voor Isaak. Hij vindt Rebekka ver weg, en zij laat alles achter om 
haar nieuwe leven te beginnen. Later wordt Rebekka moeder van twee jongens, die ook twee volken worden. Esau 
verkoopt zijn rechten voor een kop soep en Jacob gaat naar vader Isaak, verkleed als zijn broer, om een zegen in 
ontvangst te nemen. Nu is hij gezegend, maar hij moet wel vluchten! In de woestijn ontdekt hij dat God bij hem is. 
Hij komt uit bij Laban, een broer van zijn moeder. 
Zoals hij tegen zijn broer gelogen heeft, zo wordt hij zelf ook behandeld, want als hij op zijn trouwdag denkt dat 
Rachel zijn bruid is, komt hij er de volgende ochtend achter dat hij met Lea getrouwd is. Als hij ouder is, gaat hij zijn 
broer Esau tegemoet. Voor de zekerheid stuurt hij een groot geschenk voor hem uit…. 
 

MEESTER MARCO STELT ZICH VOOR 
Beste ouders en kinderen van De Bron, 
 
Afgelopen maandag ben ik gestart met mijn werk op De Bron. Ik heb al veel klassen even bezocht, kennis gemaakt 
met de kinderen en met diverse ouders. Ik heb dit als een goede en start ervaren! 
 
Door middel van dit stukje wil ik mezelf graag aan u voorstellen. Mijn naam is Marco de Jong, ik ben 46 jaar en woon 
in Oud-Beijerland. Samen met mijn vrouw heb ik vier kinderen en een pleegkind. 12 jaar lang ben ik directeur 
geweest van de Keuchenius en sinds 2011 combineer ik die functie, als directeur van 2 scholen, met De Hoeksteen. 
Daarvoor heb ik als leerkracht in Rotterdam gewerkt, onder andere in Rotterdam-Beverwaard.  
Van oorsprong heb ik er geen PABO gedaan; ik ben een zij-instromer en heb bedrijfseconomie gestudeerd. 
 
Ik ben in het basisonderwijs gaan werken omdat ik het een prachtig werkveld vind. Onderwijsmensen werken met 
heel mooi en kostbaar ‘materiaal’: dat zijn uw/onze kinderen! 
Ik vind het enorm waardevol om hen een goede leeromgeving te bieden, waar zij zich goed 
voelen en waar ze goed tot ontwikkeling komen - op cognitief en sociaal-emotioneel vlak, 
maar ook als persoonlijkheid. Hieraan hoop ik ook op De Bron mijn steentje bij te kunnen 
dragen, alhoewel mijn aanstelling vooralsnog van tijdelijke aard is. 
 
De afgelopen periode is voor de school een wat minder stabiele tijd geweest. Ik heb 
ondertussen al wel gezien dat de teamleden van De Bron de school met veel inzet zo goed 
mogelijk hebben laten draaien en verder hebben opgebouwd. Ik denk dat ze daar enorm de 
complimenten voor verdienen en ik wil dat ook hier, in dit bericht, zo uitspreken. Ik hoop, 
samen met hen, een stuk stabiliteit te bieden, zodat we met elkaar de school verder 
opbouwen en er veilige en prettige school blijft bestaan. 
 
Naast mijn aanstelling op De Bron, blijf ik ook voor 50% op De Hoeksteen werken. Ik ben dus de ene week twee en 
de andere week drie dagen op school aanwezig. Mocht u mij willen spreken of ergens een vraag over hebben, dan 
kunt u mij bereiken via debron@csgdewaard.nl of via m.dejong@csgdewaard.nl. Via een telefoontje of via onze 
conciërge, juf Edith, kan er ook een afspraak worden ingepland. 
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Ik hoop u allen de komende periode eens te ontmoeten. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Marco de Jong 
Interim-directeur CBS De Bron 
 

JUF HANNEKE STELT ZICH VOOR 
Mijn naam is Hanneke Bel. Sinds oktober ben ik de nieuwe Intern Begeleider op De Bron. Deze functie heb ik 
overgenomen van Gertie de Zwarte. Voordat ik op De Bron kwam heb ik 13 jaar als Intern Begeleider op een school 
in Albrandswaard gewerkt. Zeventien jaar geleden heb ik de overstap van het bedrijfsleven naar het onderwijs 
gemaakt en daar heb ik geen dag spijt van! Onderwijs en het werken met kinderen is mijn passie. 
 
Samen met leerkrachten ga ik graag op zoek naar dat wat kinderen nodig hebben om zich op school optimaal te 
kunnen ontwikkelen. We kunnen dit natuurlijk niet alleen en hebben u als ouder daar hard bij nodig! 
Heeft u vragen over ons onderwijs of uw kind, dan is de leerkracht het eerste aanspreekpunt. Voor aanvullende 
vragen of om even kennis te maken bent u ook altijd welkom bij mij. U vindt mijn kantoor in 
de kleutergang. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. 
In de nieuwsbrieven zal ik regelmatig een stukje plaatsen over de ondersteuning en zorg die 
wij op De Bron bieden en wat u van mij als Intern Begeleider kunt verwachten. 
 
Graag tot ziens! 
 
Hanneke Bel 
Intern Begeleider 

 
JUF THEA GAAT HAAR FOCUS VERLEGGEN... 
Juf Thea heeft ons laten weten dat zij aan het eind van dit jaar met 
prepensioen zal gaan. Uiteraard gaan we haar missen, maar we gunnen 
haar van harte een hele fijne andere invulling van haar tijd! 
We organiseren een leuke afscheidsochtend op 13 december. Verdere 
informatie volgt. 
 

SCHATKAMER 
In de Schatkamer komen kinderen uit verschillende groepen uit de 
midden- en bovenbouw bij elkaar. Deze kinderen krijgen in de 
schatkamer onderwijs dat bij hen past. Het daagt ze uit en is vaak 
anders dan in de klas. 

De Schatkamer is altijd op donderdag bij juf Anke. 
Op de website, onder het kopje Schatkamer, vindt u wekelijks een update uit de Schatkamer. Op deze manier wordt 
u op de hoogte gehouden van de activiteiten die daar iedere donderdag plaatsvinden.  
 

STAKINGSDAG 6 NOVEMBER - DE BRON GAAT DICHT 
Alle vakbonden in het primair onderwijs hebben hun leden opgeroepen om op woensdag 6 november te gaan 
staken. De sociale partners hebben een noodpakket neergelegd van 423,5 miljoen euro voor 2020 om de acute 
problemen in het onderwijs het hoofd te kunnen bieden. Op 6 november wordt in de Tweede Kamer gesproken over 
de onderwijsbegroting. 
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Door te staken vragen leerkrachten, directieleden en onderwijsondersteuners op die dag onder andere aandacht 
voor het toenemende lerarentekort en onvoldoende financiering. In dit filmpje verwoorden collega's uit het land 
waarom menig directeur / menige leerkracht regelmatig wakker ligt: zij willen goed onderwijs bieden aan de 
kinderen, maar missen de middelen. 
 
Op onze school staakt de helft van het team. Hierdoor is het onverantwoord om de school open te houden. De Bron 
is dus woensdag 6 november dicht. 
In de toekomst zal de huidige directie u uiteraard eerder informeren over een situatie als deze - dat dit nu op korte 
termijn moest was onvermijdelijk. Als u hier over met meester Marco wilt communiceren dan kan dat via 
debron@csgdewaard.nl. De nieuwe directeur, meester Marco, is het enige aanspreekpunt over dit onderwerp. 
 
Het lerarentekort wordt óók binnen onze stichting steeds meer merkbaar. Het wordt steeds lastiger om vervanging 
rond te krijgen en al een aantal groepen hebben één of enkele dagen geen les gehad en/of zijn één of enkele dagen 
gecombineerd geweest. Uiteraard levert dat weer de nodige werkdruk op. 
Vanwege de nood vragen wij uw begrip voor deze stakingsdag om uiteindelijk te komen tot beter onderwijs voor uw 
en onze kind(eren). 
 

ACTIE ZICHTBAARHEID - KUNT U OP VRIJDAG 8 NOVEMBER HELPEN? 
Van 4 tot en met 8 november wordt op onze school de actie ‘Zichtbaarheid’ gehouden.  U merkt het al: het wordt ’s 
avonds weer vroeger donker. Het is belangrijk dat kinderen zich laten zien in het verkeer! Als ze ‘s ochtends naar 
school gaan, maar ook wanneer ze aan het eind van de middag terug komen van een vriendje of het sportveld. Vaak 
zijn fietsers slecht zichtbaar door ontbrekende of slecht werkende verlichting en reflectie. Soms hebben ze prima 
verlichting maar wordt deze niet aangezet! 
Daarom worden de fietsen van de kinderen van de groepen 4 t/m 8 gecontroleerd op verlichting en reflectie. 
Daarnaast gaan alle kinderen van de school aan de slag met het onderwerp. 
 
Bij de fietscontrole hebben we uw hulp nodig!  
We zijn op zoek naar 5 ouders, die op vrijdag 8 november de fietsen kunnen controleren vanaf 8.45 uur tot 12.00 
uur.  
Wilt u ons hierbij helpen, dan kunt u een mail sturen naar s.korteweg@csgdewaard.nl. We zien uw reactie 
graag voor dinsdag 5 november tegemoet. 
 
Helpt u de kinderen om Zichtbaar in het verkeer te zijn? 
U kunt vooraf de fiets van uw kind controleren op de volgende punten: 
- De koplamp werkt goed, straalt recht naar voren en geeft wit of geel licht 
- Het achterlicht werkt goed, straalt naar achteren en geeft rood licht 
- Er is een losse rode reflector aanwezig aan de achterkant of reflecterend achterlicht 
- Witte of gele reflectoren in de spaken of reflectie op de band of velg 
- Twee gele/oranje reflectoren op beide trappers. 
Op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat al onze kinderen goed zichtbaar op pad gaan. 
Licht uit? Fietslamp aan! 
 

BOEKENMARKT OPBRENGST  
De boekenmarkt was weer een succes. Er zijn door de kinderen en ouders veel boeken gekocht. De opbrengst voor 
onze school is 380 euro. Daar gaan we leuke boeken voor 
aanschaffen. 
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VACATURE GROEP 2 & INSTROOMGROEP GEPLAATST & BIJNA 'GESLOTEN' 
Vlak voor de herfstvakantie hebben we de vacature, die ontstaat in verband met het vertrek van juf Thea, 
opengesteld. Voor 15 november hopen we te weten welke collega wij kunnen benoemen op de dagen die 
beschikbaar komen. In het verlengde van dit proces, willen we gelijk de start van een instroomgroep realiseren. We 
gaan proberen om na de kerstvakantie, maar uiterlijk 1 februari, met een derde kleutergroep te gaan werken. Hier 
treft u de vacaturetekst aan. 

BAG2SCHOOL 
Denkt u nog aan het inleveren van de zakken voor bag2school op vrijdag 8 november a.s. in de 
hal van onze school? Als u meer kleding heeft dan in de meegegeven zak past, mag u ook 
gewone grijze vuilniszakken inleveren! 

SINT 
Sinterklaas  heeft ons laten weten dat hij donderdag 5 december onze school weer zal 
bezoeken in verband met zijn verjaardag. Op weg er naar toe volgen we vanaf dinsdag 
12 november het Sinterklaasjournaal met groep 1 t/m 4. 
Verdere informatie over het Sinterklaasfeest op 5 december ontvangt u nog tegen die 
tijd.   

OVERBLIJVEN 
Zoals u in een mailbericht van meester Tejo van voor de herfstvakantie hebt kunnen lezen, hebben een aantal 
overblijfmoeders de handen in één geslagen om het overblijven op de ‘oude’ manier door te laten gaan, en ze zijn 
daarin geslaagd. Als school willen we met name Sandra de Clerck, Judith van Oeveren en Rianne Kers bedanken voor 
de constructieve aanpak! 
 

KALENDER  
4-8 november Actie Zichtbaarheid in het verkeer  

6 november School is gesloten: onderwijsstaking  

8 november Controle fietsen op zichtbaarheid groep 4 t/m 8: Neem je fiets mee! 

8 november Laatste inleverdag BAG2SCHOOL  

13 november Herfst in het bos - excursie groep 4b  

19 & 21 november Oudergespreksavonden  

5 december Sinterklaasviering  

 

 

Nieuwsbrief CBS De Bron, november 2019 4 

https://csgdewaard.nl/vacatures/50-enthousiaste-groepsleerkracht-groep-12
https://csgdewaard.nl/vacatures/50-enthousiaste-groepsleerkracht-groep-12

