
 

NIEUWSBRIEF MAART 2020 
 
KALENDER  
24 t/m 28 februari Voorjaarsvakantie  
2 maart Geen schoolmelk  
4 maart Luizencontrole  
4 maart, 8.30u Hal ombouwen tot Tuincentrum / Groentehandel  
6 maart Bezoek Politie Groep 8 
6 maart, 10.30u De boom in! Hoekschewaards Landschap Groep 5 
10 maart - meivakantie Start schoolmelk-pilot op dinsdag & donderdag  
11 maart, 10.30 - 12.00u Voorjaarsknutsel: ouderhulp en kosteloos materiaal gezocht!  
16 maart Ouder- & ouder-kindgesprekken Groep 1-7 
19 maart, 12.00 - 13.00u Klasselunch - i.s.m het Voedingscentrum Groep 8 
19 maart Ouder- & ouder-kindgesprekken Groep 1-7 
23 & 30 maart Gitaarlessen Groep 5 & 7 
23 maart, 13.30 - 15.00u Fietsproject groep 3 - Fietsen mee! Groep 3 
24 maart Ouder- & ouder-kindgesprekken Groep 1-7 
25 maart Rapporten mee Groep 1-7 
26 maart, 9.30 - 10.30u Bezoek Rabobank - Week van het Geld Groep 8 
30 maart Fietsproject groep 4 - Fietsen mee! Groep 4 
1 april Open dag  
 
NIEUWSBERICHTEN 
Hieronder vindt u een greep uit de leuke nieuwsberichten die op onze site, onder andere bij de groepen, te 
vinden zijn: 
● Trots op groep 8! 
● Dagopeningen: deze verhalen vertellen we 
● Cultuureducatie op De Bron 
● Schooltuin: het vervolg… 
● Ouderhulp gevraagd: hal ombouwen tot Tuincentrum / Groentehandel 
● Gezocht voor volgend schooljaar: Nieuw lid OuderRaad 
● Eindopbrengst actie voor Australië 
● Spaarpot voor het Prinses Máxima Centrum 
● Verkeersveiligheid & parkeren - werkt u mee? 
● Vacature (inval) leerkracht 
● Horizon Pleegzorg - op zoek naar pleegouders 
● KidsSpecial - Ga je mee op avontuur? 
● Zuivel voor de hele school voor in de ochtendpauze 
● Hoeksche Waard Actief: een voorjaar vol leuke activiteiten! 
 
TROTS OP GROEP 8! 
Alle leerlingen van groep 8 hebben de afgelopen weken hun 
advies gekregen voor het Voortgezet Onderwijs. Als verrassing 
kwamen de ouders een taart brengen om te laten zien hoe trots 
ze zijn op hun kinderen, hoe leuk?! Wij zijn, als team van de Bron, natuurlijk ook super trots op deze 
kanjers! 

 

https://debron.csgdewaard.nl/agenda/2562-hal-ombouwen-tot-tuincentrum-groentehandel-helpt-u-mee
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/11537-zuivel-voor-de-hele-school-voor-in-de-ochtendpauze
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/11552-11-maart-voorjaarsknutsel-ouderhulp-en-kosteloos-materiaal-gezocht
https://debron.csgdewaard.nl/agenda/2568-ouder-en-ouder-kindgesprekken
https://debron.csgdewaard.nl/agenda/2563-gitaarlessen-groep-5-7
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/11432-trots-op-groep-8
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/11502-dagopeningen-deze-verhalen-vertellen-we
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/11514-cultuureducatie-op-de-bron
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/11556-schooltuin-het-vervolg
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/11555-ouderhulp-gevraagd-hal-ombouwen-tot-tuincentrum-groentehandel
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/11538-gezocht-voor-volgend-schooljaar-nieuw-lid-ouderraad
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/11483-eindopbrengst-actie-voor-australie
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/11565-spaarpot-voor-het-prinses-maxima-centrum
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/11482-verkeersveiligheid-pakeren-werkt-u-mee
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/11096-vacature-inval-leerkracht
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/11501-horizon-pleegzorg-op-zoek-naar-pleegouders
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/11536-kidsspecial-ga-je-mee-op-avontuur
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/11537-zuivel-voor-de-hele-school-voor-in-de-ochtendpauze
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/11534-hoeksche-waard-actief-een-voorjaar-vol-leuke-activiteiten


 

 

 
KIND OP MAANDAG: DEZE VERHALEN VERTELLEN WE 
In maart vertellen we verhalen uit het evangelie naar Matteüs. De verhalen staan in Matteüs 11 - 26.  
We beginnen in de eerste week met de vraag: Wat is jouw taak voor vandaag? 
Jezus geeft zijn leerlingen een bijzondere taak: Ze gaan op weg om over Gods koninkrijk te vertellen. Later 
geneest Jezus op sabbat een man met een verschrompelde hand. Is dat wel een taak voor deze dag? 
Jezus vertelt ook over de zaaier. Zoals zaad in goede grond kan groeien, kan Gods liefde ook groeien als 
wij, mensen, het goed ontvangen. 
In de weken die volgen denken we na over de volgende vragen: 
● Wat doe je als het ‘donker’ wordt? Waar kun je dan op vertrouwen? 
● Soms maken we wonderlijke dingen mee. Die komen ook in de bijbel voor. Is het een droom, of zijn 

onmogelijke dingen Gods werkelijkheid? 
● Vergeven is soms moeilijk… God geeft altijd weer een mogelijkheid om opnieuw te beginnen! Hoe doen 

wij dat? 
● Vlak voor Pasen vieren Jezus en zijn leerlingen ‘Pesach’. Een vast onderdeel van dat feest is de vraag: 

‘Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten?’ Wij vragen ons af: waarom is dat dan? 
 
De volgende liedjes leren we in de groepen: 
Groep 1/2: Een wijs man bouwde zijn huis op de rots  
Groep 2: Harde wind en hoge golven 
Groep 3: Hou je aan de regels 
Groep 4A: 10 woorden rap 
Groep 4B: Goed idee 
Groep 5: Wie ben jij & We hebben allemaal wat 
Groep 6: You Say - Lauren Daigle & Volmaakt - Damascus 
Groep 7: Superveel & God heeft alle macht 
Groep 8: God heeft alle macht 
 
4 MAART: HAL OMBOUWEN TOT TUINCENTRUM / GROENTEHANDEL 
Op woensdag 4 maart gaat de ouderraad de hal ombouwen tot Tuincentrum / Groentehandel... Kunt u 
daarbij komen helpen (wellicht als voorbereiding op de voorjaarsknutsel op de woendag erna? Wilt u zich 
dan aanmelden bij Marilene Luijendijk: marileneluijendijk@gmail.com / 06-48623041? 

En mocht u materialen hebben die hierbij ingezet mogen worden, wilt u dan ook even contact opnemen? 
Wie weet kunnen we ze goed gebruiken! 
Vanaf maandag 16 maart starten de oudergesprekken. U kunt dan mooi eens even bekijken wat de 
kinderen gemaakt hebben! 
 
11 MAART: VOORJAARSKNUTSEL - OUDERHULP & KOSTELOOS 
MATERIAAL 
Het voorjaar komt eraan! Daarom willen de Ouderraad en leerkrachten daarover 
graag een knutsel maken met de hele school. Dit gaan we doen op woensdag 11 
maart, van 10.30 - 12.00 uur. 
Alle kinderen maken een potje met een een gezichtje met grashaar. De groepen 1 t/m 
4 gaan daarnaast een groentetuintje maken en de groepen 5 t/m 8 maken een 
tuinontwerp. 
Kunt u het volgende in de vakantie sparen? 
● Glazen pot (zonder etiket en schoon) voorzien van naam 
● Keukenrollen 
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https://www.youtube.com/watch?v=gx8hWI6lF4A
https://www.youtube.com/watch?v=OiYLjrUGG_E
https://www.youtube.com/watch?v=fB0dsBZ-xUc
https://www.youtube.com/watch?v=rjrZGFg3NG4
https://www.youtube.com/watch?v=LE_23RfpXU4
https://www.youtube.com/watch?v=1GpafV-ZBMA
https://www.youtube.com/watch?v=sIaT8Jl2zpI
https://www.youtube.com/watch?v=H0FOni23sw8
https://www.youtube.com/watch?v=nuPqD-npCt8
https://www.youtube.com/watch?v=Ec_VS7Voxsc
https://www.youtube.com/watch?v=Ec_VS7Voxsc
mailto:marileneluijendijk@gmail.com


 

 

● Schoenendoos voorzien van naam 
Wilt u dit uiterlijk maandag 9 maart meegeven? Meer potten, schoenendozen, keukenrollen zijn heel erg 
welkom! Graag inleveren in de groep van uw kind(eren). 
Kunt u helpen? Wilt u zich dan aanmelden bij Marilene Luijendijk: marileneluijendijk@gmail.com / 
06-48623041. 
De knutsels gaan een onderdeel vormen van de hal; die wordt omgebouwd tot Tuincentrum / 
Groentehandel. 
 
CULTUUREDUCATIE OP DE BRON 
De twee groepen 4 gingen in Januari naar het museum Hoeksche Waard in 
Heinenoord en kregen daar een les over ons erfgoed. Hoe leefden de 
deftige mensen vroeger? Hoe reisden zij? Enzovoorts. De kinderen gingen 
aan de hand van een speurtocht op zoek naar  antwoorden in het deftige huis 
‘Hof van Assendelft’. Een leuk en leerzaam uitstapje in het kader van onze 
geschiedenis! 

 
De 3 kleutergroepen hebben 
aandacht besteed aan de 
nationale voorleesdagen in 
Januari en gingen aan de slag 
met het prentenboek 
‘MOPPEREEND’. 
 
Verder was er de 1e week van Februari de Nationale 
Poëzieweek en ging groep 4 aan de slag met een gedicht, 
waarbij zij met eigen fantasie het gedicht mochten aanpassen, 
uiteraard met leuke resultaten! 
 
Na de voorjaarsvakantie krijgen alle kinderen van onze school 
een aantal keren muziekles van een vakdocent. Deze 
muziekmeester gaat aan de slag met de gitaar en laat de 
kinderen in kleine groepjes en volgens een rooster 
kennismaken met het gitaarspelen.  
 
Tot slot gaat groep 7 binnenkort een bezoek brengen aan het 
Maritiem museum in Rotterdam! 
 
Zo vullen we ons ‘vaste’ programma aan met mooie, rijke 
leerervaringen! 

Wij blijven u op de hoogte houden! 
 
GEZOCHT VOOR VOLGEND SCHOOLJAAR: NIEUW LID OUDERRAAD 
Met ingang van volgend schooljaar is de ouderraad van 
De Bron op zoek naar een nieuw lid. 
De ouderraad ondersteunt de school bij het organiseren 
van activiteiten zoals de Kinderboekenweek, Sinterklaas, 
Kerst, schoolreis, etc.. Maar ook worden onder andere de 
thema/knutselochtenden mede door de ouderraad 
georganiseerd. 
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Ben jij degene die graag betrokken is bij de school van zijn/haar kind en graag zijn/haar steentje bijdraagt, 
dan nodigen we je uit om je aan te melden. 
Het zou fijn zijn als jij kennis hebt van (voedsel)allergieën, of affiniteit hebt met financiën/administratie. 
Maar dit is zeker geen voorwaarde om deel te mogen nemen. Iedereen is welkom om zich aan te melden. 
 
Lijkt het je wat? Geef dit dan door aan een van de ouderraadleden. 
 
Hopelijk tot volgend jaar! 
Esther Schiebergen, Sandra Ritmeerster, Marloes Jonas, Erika van Kralingen, Laura v.d. Linden, Lydia 
Drost, Christel v.d. Velden, Sabine Feeders, Sandra Notenboom, Sabrina Vos, Lisette Leusink en Marilene 
Luijendijk 
 
SCHOOLTUIN: HET VERVOLG… 
Vorig jaar is er hard gewerkt om een schooltuin te realiseren. 
En met succes en hulp van Dick Holster en Tuincentrum van 
der Waal. We hebben fruitbomen, een frambozenstruik, een 
bramenstruik en druivenranken gesponsord gekregen en een 
houten frame waar de struiken tegenaan gaan groeien. 
Omdat het best veel onderhoud nodig heeft, willen we voor 
de groepen een rooster maken, zodat de kinderen die willen 
helpen aan de beurt komen. 
 
Materialen nodig 
Om de schooltuin te kunnen onderhouden zijn we op zoek naar: scheppen, harken, schoffels, schrepels, 
kruiwagens, handschoenen, emmers, gieters en een tuinkast om het op te bergen. Heeft u iets van deze 
materialen over? Graag na overleg met Marilene afgeven op school. 
 
Wilt u & kunt u helpen? 
Heeft u zin en tijd (en groene vingers?!?) om ons te komen helpen, dan graag aanmelden bij Marilene 
Luijendijk:  marileneluijendijk@gmail.com / 06-48623041. 
 
VERKEERSVEILIGHEID & PARKEREN - WERKT U MEE? 
De politie en de Gemeente Hoeksche Waard werken samen met de directies van de basisscholen De Bron 
en De Takkenbosse aan een oplossing voor de parkeeroverlast aan de Roerdompsingel en de Middelweg. 
Deze wordt grotendeels veroorzaakt door ouders die hun kinderen wegbrengen naar school. 
 
Recent is er overleg geweest met de Gemeente Hoeksche Waard over de parkeervoorzieningen en de 
wegindelingen van de Middelweg en de Roerdompsingel. In grote lijnen zien de plannen er op dit moment 
als volgt uit: 
● Men onderzoekt de aanleg van een ‘Kiss & Ride’-strook in de Roerdompsingel. 
● De voetgangersoversteekplaatsen zullen door middel van nieuwe bebording en verlichting beter 

zichtbaar worden. 
● De gele strepen op de trottoirbanden worden voor een deel vernieuwd en voor een deel verwijderd. 
● Er wordt een plan opgesteld om de inrichting van de Middelweg, inclusief parkeren en 

oversteekbaarheid te verbeteren. 
● Daarbij wordt ook gekeken naar het instellen van een parkeerverbodzone op de Middelweg. In de zone 

mag dan niet buiten de vakken worden geparkeerd. 
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Het gaat hierbij uiteindelijk allereerst om de veiligheid van uw kinderen. Daarom gaat de politie controleren 
op foutief parkeergedrag. 
Aan de Patrijslaan en de Roerdompsingel zijn (soms helaas onvoldoende) parkeerhavens, op korte 
loopafstand van school. Namens alle betrokkenen rekenen wij er op dat iedereen het parkeergedrag 
aanpast. 
Wilt u dit ook aan andere familieleden die uw kinderen ophalen doorgeven? 
Eventuele vragen en opmerkingen kunt u richten aan de gemeente Hoeksche Waard. 
 
OUDER- EN OUDER-KINDGESPREKKEN 
Op maandag 16, donderdag 19 en dinsdag 24 maart worden er in groep 1-5 oudergesprekken en in groep 
6 en 7 ouder-kindgesprekken gevoerd. Deze gesprekken gaan uiteraard over de ontwikkeling van de 
leerling. 
Tijdens het ouder-kindgesprek krijgt het kind ook een eigen rol. Ze kunnen goed vertellen hoe ze tegen hun 
ontwikkeling aankijken en wat ze de komende periode willen leren. Wij vinden dit belangrijk - zij zijn 
tenslotte degenen die het moeten / mogen doen! 
 
De schoolkeuze-gesprekken voor leerlingen van groep 8 zijn al gevoerd. Zij hebben hun rapport al eerder 
gehad en ontvangen hun laatste rapport bij hun afscheid. 
 
Na de voorjaarsvakantie ontvangt u een gespreksplanner van ons, zodat u een gesprek kunt inplannen. 
 
ZUIVEL VOOR DE HELE SCHOOL VOOR IN DE OCHTENDPAUZE 
Vanaf de tweede week na de voorjaarsvakantie, ontvangen we op De Bron 
voor 2 dagen per week 'Schoolmelk', om uit te schenken tijdens de 
ochtendpauze. De kinderen kunnen op dinsdag en donderdag, eventueel 
naast of in plaats van hun gewone drinken, dus halfvolle melk, karnemelk 
of yoghurt krijgen/proeven. 
 
Dit geldt voor de periode van: 
 
● dinsdag 10 maart tot de meivakantie 
● dinsdag 12 mei tot donderdag 11 juni. 
Bekers zijn voldoende op school. Kinderen met een koemelkallergie of iets 
vergelijkbaars houden we uiteraard buiten dit aanbod… 
Wilt u, als uw kind een allergie heeft, via het ouderportaal checken of de informatie nog up-to-date is? U 
kunt die gegevens vervolgens zelf wijzigen. 
 
SPAARPOT VOOR HET PRINSES MÁXIMA CENTRUM 
Het Prinses Máxima Centrum was het goede doel rondom onze Kerstviering. Gisteren, 20 februari heeft 
Yulan van der Velden uit groep 7 symbolisch het bijeengebrachte bedrag overhandigd aan Renske, 
Fondswerving PMC. 
 
In de spaarpot zaten lekkere chocolade eitjes voor op de afdeling. Het geldbedrag is immers al 
overgemaakt en ontvangen! 
Het was een warme ontvangst in een prachtig ziekenhuis. Respect voor een ieder die daar werkt. 
 
Namens Renske: 
"CBS de Bron en alle betrokkenen: veel dank voor de mooie donatie van € 661,- .  
Het Prinses Máxima Centrum is hier heel blij mee en kan dit heel goed gebruiken."  
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