
 

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2019 
 

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

11 december Bezoek Rotterdams Philharmonisch Orkest groep 1-3 

13 december  Afscheidsochtend voor juf Thea.  
Receptie voor de ouders en kinderen van 
haar groep.  

Receptie 11.45 uur tot 12.15 uur  

19 december 17.15 - 19.00 u Kerstdiner  

20 december Kerstvakantie begint om 12.15 uur  

6 januari De school begint weer!  

 

Nieuwsberichten 
Hieronder vindt u een greep uit de leuke nieuwsberichten die op onze site, onder andere bij de 

groepen, te vinden zijn: 

● Aftellen… een pakje voor juf Thea 

● Schoen zetten 

● Strooigoed-dictee: bewegend leren in groep 3 op De Bron 

● Herfst in het bos 

● Nieuws uit de schatkamer 
 

KIND OP MAANDAG: DEZE VERHALEN VERTELLEN WE 
Ik zie je wel - In de weken voor kerst vertellen we over de priester Zacharias. In het eerste verhaal leest hij 
uit een oude boekrol van de profeet Jesaja. Hij leest dat God zijn volk niet vergeet – zijn woord houdt altijd 
stand! In het tweede verhaal ervaart Zacharias dat ook zelf. In de tempel verschijnt een engel die vertelt dat 
hij en zijn vrouw Elisabet een zoon zullen krijgen. In diezelfde periode krijgt Maria bezoek van de engel. Zij 
wordt de moeder van Jezus. 
 
Zing in het donker - Zacharias leest verder in zijn boekrol. Hij leest over mensen die nu nog in het donker 
zitten, maar een groot licht zullen zien. Als Maria op bezoek komt bij Elisabet en Zacharias, zingt ze het uit. 
En later zingt ook Zacharias, als zijn zoon Johannes geboren is. 
 
Kom je ook? - Jozef weet niet of hij wel bij Maria moet blijven. Ze krijgt een kind dat niet van hem is; kan 
hij maar beter weggaan? Maar in zijn droom vertelt een engel hem hoe het zal gaan. Jezus zal geboren 
worden, de zoon van God. Jozef zal het meemaken. Ook de herders worden uitgenodigd. In het veld 
krijgen zij te horen dat Jezus geboren is. Ze gaan meteen naar de stal. 
 
Na de kerstvakantie: jij bent bijzonder - Wijzen uit het oosten weten het zeker: Er is een bijzonder kind 
geboren. Ze gaan op weg om hem eer te brengen. Ook Hanna en Simeon weten dat Jezus een bijzonder 
kind is. Hij is de Messias, waarop de wereld al zo lang heeft gewacht. 
Al deze verhalen zijn terug te lezen in de eerste hoofdstukken van Lucas en Matteüs. 

 
SINT - U BENT UITGENODIGD! 
Donderdag 5 december staat vanaf 8.00 uur het hek al open  
en kan iedereen het plein op lopen. 
Uw stalen ros mag op het kleuterplein,  
zodat er genoeg ruimte voor de aankomst zal zijn! 
Het is de bedoeling dat ieder naar de plek toe gaat  

 

https://debron.csgdewaard.nl/agenda/2374-sintviering-leerlingen-1215u-vrij
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/10074-aftellen
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/10043-schoen-zetten
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/10119-strooigoed-dictee-bewegend-leren-in-groep-3-op-de-bron
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/9815-herfst-in-het-bos
https://debron.csgdewaard.nl/leerlingen/schatkamer


 

 

die op de plattegrond aangegeven staat. 
Er zijn speciale plekken voor de ouders gereserveerd,  
zodat een goed zicht voor alle kinderen is gegarandeerd! 
 
Ook is er weer muziek te horen 
met daarbij natuurlijk veel zingende kinderkoren! 
Kinderen, grote mensen, allemaal welkom vanaf die tijd, 
zodat we samen kunnen zorgen voor wat gezelligheid. 
We hebben vernomen dat Sinterklaas met zijn paard Ozosnel naar ons toe wil komen. 
Hopelijk gaat dat lukken op ons plein, 
en is de ruimte niet te klein……. 
Het is belangrijk dus om die dag op te letten, 
zodat Sint en zijn Ozosnel veilig een voet op ons plein kunnen zetten. 
Na de intocht op het plein 
zal het Sinterklaasfeest verder binnen zijn. 
Dan gaan de kinderen met de juf of meester naar hun klas 
en we bedanken u dat u er was. 
De groepen 5 t/m 8 hebben weer iets leuks dit jaar: 
een gedichtenwedstrijd: echt waar! 
Bent u er dan om ongeveer 12.00 uur weer 
voor de prijsuitreiking van de winnaars van deze wedstrijd dit keer? 
Daarna zwaaien we naar Sint en Pieten, 
en hopen we dat we volgend jaar weer van hun bezoek mogen genieten! 
Als u daarna nog even blijft staan, 
komen de kinderen om 12.15 uur weer terug om met u naar huis toe gaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KERST 
De kerstviering is op donderdagavond 19 december van 17.30 tot ongeveer 19.00 uur. Dit jaar is er voor de 
kinderen een kerstdiner in de klas. We gaan er een warme, feestelijke avond van maken. Nadere informate 
volgt nog.  
 
 

Nieuwsbrief CBS De Bron, december 2019 2 



 

 

AFSCHEID JUF THEA 
Op 13 december neemt juf Thea afscheid na jarenlang leerkracht te zijn 
geweest. We gaan haar erg missen als juf en collega. 
Op die ochtend neemt haar groep op een gezellige 
manier afscheid. Er is voor de ouders en kinderen 
van haar groep een receptie van 11.45 uur tot 12.15 
uur in het speellokaal. 
Als kinderen en ouders uit andere groepen haar 
gedag willen zeggen, dan kan dat op een ander 
moment voor of na schooltijd in de laatste week voor 
de kerstvakantie. 
 

JUF ERNATE STELT ZICH VOOR 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is Ernate van Dijke. Vanaf januari zal ik op De Bron komen werken in groep 2 en de 
instroomgroep. Via deze weg wil ik mij graag voorstellen. 
Ik ben 29 jaar en woon in Numansdorp. Ik heb 2 kinderen, de oudste zit in groep 1/2 en de jongste is 2 jaar. 
Mijn hobby’s zijn lezen, volleybal en snowboarden. Verder ga ik er graag op uit met mijn man en kinderen. 

 
De afgelopen 7 jaar heb ik gewerkt in de Albrandswaard. Voornamelijk in de 
onder- en middenbouw. Het werken met kinderen geeft mij veel voldoening. Elke 
dag geniet ik van de kleine en grote ontwikkelingen die er in de groep of bij een 
kind plaatsvinden. Ik kan er dan ook van genieten als ik de kinderen uit mijn klas 
aan het einde van de dag met een glimlach naar huis zie gaan. 
 
Graag tot ziens! 
 
OPBRENGST ‘BAG2SCHOOL’ 

De actie ‘Bag2school’ - de kledinginzameling - heeft ruim €200,- opgebracht. Dit geld komt helemaal ten 
goede aan stichting ‘Het Vergeten Kind’. 

Nieuwsbrief CBS De Bron, december 2019 3 


