
 

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2019 / JANUARI 2020 
 
KALENDER  
20 december Kerstvakantie begint om 12.15 uur 
6 januari De school begint weer! 
8 januari Luizencontrole 
23 januari Groep 4A en 4B bezoek museum Hoeksche Waard. 
 
NIEUWSBERICHTEN 
Hieronder vindt u een greep uit de leuke nieuwsberichten die op onze site, onder andere bij de groepen, te 
vinden zijn: 
● Kerstviering: diner in alle groepen en zingen op het plein 
● Juf Henny stelt zich voor 
● Kerstknutsel: groepsdoorbroken knutselen 
● Boomwhackers 
 
KIND OP MAANDAG: DEZE VERHALEN VERTELLEN WE 
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. 
 
De koning wordt gered Jezus is een koning, maar zijn verhaal begint kwetsbaar. Hij is een koning die 
gered moet worden: gered uit de handen van Herodes, gered uit het water van de Jordaan. Het laat 
meteen iets zien van de weg die Jezus zal gaan, een weg door het verdriet naar een nieuw begin. 
 
Ga je met mij mee? Door wie laat jij je meenemen? In de woestijn wordt Jezus op de proef gesteld door de 
duivel, die hem uitnodigt om de weg van de macht te gaan. Maar Jezus gaat de weg die God hem wijst. Na 
deze beproeving roept Jezus een paar vissers met zich mee, zij worden zijn eerste volgelingen. 
 
Jezus ziet wat niemand ziet: Op het eerste gezicht zie je kleine, kansloze mensen om Jezus heen. Maar 
wat niemand ziet, ziet Jezus wel: Deze mensen staan bij God vooraan. Als Jezus later vertelt over goede 
daden en het gebed, zegt hij dat je dat niet al te opvallend hoeft te doen. God ziet het toch wel. 
 
Deze geschiedenis staat beschreven in hoofdstuk 1-6 van het boek Matteüs. 
 
AFSCHEID JUF THEA 

Bedankt: voor het fantastische afscheidsfeest.  
Kinderen, ouders, overblijf, collega’s: het was super!  
Hier ga ik nog lang van nagenieten. 
Misschien zien we elkaar nog wel eens in het dorp.  
Het ga jullie goed. 
 
Lieve groet van juf Thea 

 
 
 
 

 

https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/10550-kerstviering-diner-in-alle-groepen-en-zingen-op-het-plein
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/10505-juf-henny-stelt-zich-voor
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/10513-kerstknutsel
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/10407-boomwhackers


 

 

KERSTVIERING: DINER IN ALLE GROEPEN EN ZINGEN OP HET PLEIN 
Gisterenavond hebben we in de klassen gezellig 
met elkaar ons kerstdiner gegeten. Een aantal 
vaders bedienden ons als obers, dat was heel erg 
leuk en gezellig!  
Na het eten hebben we, zoals u heeft kunnen horen, 
heel goed gezongen op het plein. Als u de liedjes 
nog eens wilt horen of mee wilt zingen, dit waren ze: 
● Knoop het even in je oren 
● Midden in de winternacht 
● Vrolijk kerstfeest iedereen 
 
We willen de ouderraadsleden en de andere ouders 
die geholpen hebben heel hartelijk bedanken voor 
de betrokkenheid en inzet! Ook alle ouders die iets 
gebakken of gemaakt hebben en de obers: heel erg 
bedankt! 
 
CULTUUREDUCATIE OP DE BRON: DE GROEPEN 1 - 3 BEZOEKN HET RPHO 
Woensdag 11 december gingen de kinderen van de 
groepen 1-2 en 3 naar een voorstelling van het Rotterdams 
Philharmonisch orkest in de Doelen Rotterdam.  
Het RPHO bracht oude kinderliedjes tot leven! Het orkest 
speelde liedjes en terwijl mochten de kinderen, de vooraf op 
school ingestudeerde, muzikale aanvullingen doen. 
Natuurlijk onder vakkundige leiding van de dirigente van het 
RPHO. De kinderen en hun begeleiders hebben genoten 
van dit bijzondere “muzikale” uitstapje.  
 
DE GROEPEN 4 BEZOEKEN MUSEUM HW 
Groep 4 gaat in januari een workshop doen in het museum 
HW in Heinenoord. Donderdag 23 januari krijgen deze 
kinderen een les “zoeken en vinden” in het museum, over 
een deftige dame die vroeger in het mooie huis kwam logeren. Met foto's zoeken kinderen naar voorwerpen 
in haar huis. 
Wij blijven u op de hoogte houden van ons cultureel aanbod! 
 
JUF HENNY STELT ZICH VOOR! 
Mijn naam is Henny Daane. Na de kerstvakantie hoop ik op De Bron te komen 
werken in de instroomgroep. Ik woon in Oud-Beijerland waar ik ook op een 
christelijke school werk. 
 
Kleuters hebben echt mijn hart. Dat is de reden dat ik al 29 jaar in de onderbouw 
werk. 
Ik heb drie dochters, twee schoonzoons en twee kleinkinderen. 
 
Goede feestdagen toegewenst. 
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https://www.youtube.com/watch?v=iGXGPhVi9hY
https://www.youtube.com/watch?v=lOyEmKJozc0
https://www.youtube.com/watch?v=Efov2bkMLPs


 

 

Het team van De Bron wenst u 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gezegende kerstdagen 
 

en een goed en gezond  
 

2020! 
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