
 

EXTRA NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2019 
 

Opgeven broertjes en zusjes 
Op De Bron gaan we na de kerstvakantie starten met een 3e kleutergroep. U heeft wel 
gezien dat De Bron volstroomt met jonge leerlingen! 
In januari gaan we ook al aan de slag met de formatie voor volgend schooljaar. Om een 
volledig beeld te krijgen van het aantal leerlingen willen we u dringend vragen om 
broertjes en zusjes jonger dan 4 jaar alvast aan te melden! Het is sowieso belangrijk dat 
kinderen al worden ingeschreven als ze de leeftijd van tweeënhalf bereiken. Zo kunnen 
wij ons beter voorbereiden. Via deze link kunt u uw kind aanmelden.  
 

Nieuwe leerkracht in groep 2 op De Bron 
Wij zijn blij u te kunnen laten weten dat we in de vacature, die is ontstaan die ontstaat 
door het vertrek van juf Thea, Ernate van Dijke hebben kunnen benoemen als nieuwe 
leerkracht op De Bron! Zij werkt op dit moment nog op een andere school, maar is per 1 januari beschikbaar.  
Mocht u denken: ‘Die naam ken ik ergens van…’ 
Juf Ernate heeft zelf ook een zoontje op onze school, in de andere kleuterklas. Binnenkort zal zij zich via een 
nieuwsbericht aan u voorstellen. 
 
Juf Petra zal vanaf de kerstvakantie op maandag, dinsdag en woensdag in groep 2 werken en juf Ernate op 
donderdag en vrijdag. 
 
Ook komt zij op maandag en dinsdag in de 3e kleutergroep werken. In een ander nieuwsbericht vertellen wij hier 
binnenkort meer over. 
 

Verlichting gevraagd voor de kerstviering 
Voor de kerstviering zijn wij op zoek naar kerstverlichting om het plein gezellig te maken. Heeft u lichtslangen o.i.d. 
die wij kunnen lenen? Graag voorzien van naam inleveren op woensdag 17 december in de hal. 
 

Oude goede kunstkerstboom over? 
De oproep voor uw oude kunstkerstboom herhalen we nog een keer. Indien u uw oude kunstkerstboom van de hand 
wilt doen, willen we die graag voor school gebruiken.  Want er zijn nieuwe kunstbomen nodig voor de klassen en om 
ze zelf te kopen zijn ze vrij duur.  
 
Wat een mooie brug is naar het volgende onderwerp: geld. De ouderraad regelt en betaalt veel binnen school en dat 
doen we uitsluitend met de vrijwillige ouderbijdrage. Inkomsten als oud-papier zijn weggevallen. Daarom... 

 

… Herinnering voor de vrijwillige ouderbijdrage 
Op 1 oktober heeft u allemaal een mail gehad met de Ideal link 
om de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. Voor nog 69 
leerlingen is deze bijdrage niet voldaan. Onlangs is er een 
herinnering gemaild worden en we zouden het bijzonder 
waarderen als u de bijdrage alsnog wilt voldoen. We rekenen 
op u! 
 
Tevens willen wij de 174 snelle betalers hartelijk danken voor 
hun snelle reactie en betaling. Bedankt! 

 
 

 

https://debron.csgdewaard.nl/ouders/aanmelden-nieuwe-leerling


 

 

 

Schooljudo 
Onlangs hebben we onder schooltijd met alle groepen een 
judoles gevolgd. Judo is een leuke en leerzame sport is om te 
doen: recreatief, in wedstrijdverband, maar het heeft ook 
bewezen positieve invloed op bijvoorbeeld het zelfvertrouwen. 
Door te stoeien en voor elkaar te zorgen raak je vertrouwd met 
het eigen lichaam, elkaar en verdwijnt onzekerheid als sneeuw 
voor de zon. 
 
Stichting Yoshi Kai biedt op diverse locaties in de Hoeksche 
Waard judo lessen aan en in Numansdorp in haar dojo aan de 
Einsteinstraat 23. Meer informatie vindt u op www.yoshikai.nl. 
 
 

KALENDER  
19, 21, 26 november Oudergespreksavonden  

27 november In verband met het bezoek van 
Rommelpiet aan onze school gaan deze 
ochtend onze deuren om 08.30 uur open. 
Zo kunnen wij met alle kinderen tegelijk 
naar binnen en de verrassing bekijken. 

Alle groepen 

5 december Sinterklaasviering Deze dag zijn de kinderen om 12.15 uur uit! 
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